
Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden.
Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend 
worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl

U kunt extra materiaal opvragen via
customeroperationsEU@alexion.com.

Aanvullende informatie betreffende Ravulizumab is beschikbaar in de Samenvatting van de
Kenmerken van het Product (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.
Het additioneel risicominimalisatie-materiaal is online beschikbaar op 
https://alexion.com/documents/netherlands_ultomiris_HCPBRO.
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De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.

De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.

Ravulizumab veiligheidsprofiel
Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van Ravulizumab te beperken of te voorkomen.
Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

INLEIDING
Deze gids is bedoeld voor voorschrijvers die volwassen patiënten 
behandelen met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) of 
atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS). De gids geeft u 
informatie over belangrijke veiligheidsinformatie om het risico op 
ernstige bijwerkingen te minimaliseren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Door het werkingsmechanisme van Ravulizumab verhoogt het gebruik ervan het risico 
voor de patiënt op meningokokkeninfectie (Neisseria meningitidis).

De volgende maatregelen moeten worden genomen om het risico op infectie en het risico 
van slechte resultaten na een infectie tot een minimum te beperken:
• Voorzie uw patiënten van meningokokkenvaccinaties en/of profylactische antibiotica,

zoals hieronder vermeld:
o Om het risico op infectie te verkleinen, moeten alle patiënten gevaccineerd zijn tegen

meningokokkeninfecties ten minste twee weken vóór het inzetten van de behandeling met
ravulizumab, tenzij het risico van uitstel van therapie met ravulizumab hoger is dan het risico van het
ontwikkelen van een meningokokkeninfectie

o Vaccins tegen serogroepen A, C, Y, W135 en B (indien beschikbaar) worden aanbevolen.

o Vaccinatie or hervaccinatie kan complement verder activeren en bijgevolg kunnen
patiënten met complement-gemedieerde ziektes, waaronder PNH en aHUS, versterkte
tekenen en symptomen van hun onderliggende ziekte ondervinden.

o Vaccineer volgens de huidige medische richtlijnen voor vaccinatie.
o Patiënten die minder dan 2 weken na het krijgen van een meningokokkenvaccin beginnen

met de behandeling met ravulizumab, moeten tot 2 weken na de vaccinatie behandeld
worden met geschikte profylactische antibiotica.

• Controleer uw patiënten op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, evalueer
onmiddellijk indien een infectie wordt vermoed en behandel zo nodig met antibiotica.

• Er is extra materiaal voor de patiënt (‘Informatiebrochure voor Patiënten’).
Zorgverlenders worden verzocht dit materiaal aan de patiënt mee te geven samen
met de patiëntenbijsluiter in bijlage bij de gids. Leg de brochure uit aan de 
patiënten die met Ravulizumab worden behandeld zodat ze de mogelijke
meningokokkeninfecties en de relevante tekenen en symptomen beter kunnen
begrijpen, zoals:

- Hoofdpijn met misselijkheid en braken
- Hoofdpijn en koorts
- Hoofdpijn met een stijve nek of rug
- Koorts

- Koorts en huiduitslag
- Verwardheid
- Hevige spierpijn in combinatie met

griepachtige symptomen
- Gevoeligheid voor licht

Ravulizumab indicaties
Ravulizumab is geïndiceerd voor gebruik bij de behandeling van volwassen patiënten met 
paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH):  
- bij patiënten met hemolyse met klinische symptomen die wijzen op een hoge ziekteactiviteit;
- bij patiënten die klinisch stabiel zijn nadat ze ten minste de afgelopen 6 maanden behandeld
zijn met eculizumab
Ravulizumab is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met een lichaamsgewicht van 10 kg 
of meer met atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS), die complementremmer-naïef zijn of
eculizumab hebben ontvangen gedurende ten minste 3 maanden en bewijs hebben van respons op
eculizumab.

• Geef een ‘Patiëntenkaart’ aan de patiënten die met Ravulizumab behandeld worden, en
leg uit dat ze die altijd bij zich moeten hebben tijdens en tot 8 maanden na behandeling
met Ravulizumab en dat ze die moeten tonen aan elke gezondheidsbeoefenaar die zij
raadplegen. Geef voor pediatrische patiënten de patiëntenkaart aan de ouders.

• Leg patiënten uit dat ze, als ze vermoeden dat ze een infectie hebben, dringend een arts
moeten raadplegen.
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Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.

De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.

Ravulizumab veiligheidsprofiel
Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van Ravulizumab te beperken of te voorkomen. 
Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

INLEIDING
Deze gids is bedoeld voor voorschrijvers die patiënten behandelen
met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) of atypisch 
hemolytisch uremisch syndroom (aHUS). Deze gids geeft u 
belangrijke informatie over de veiligheid van Ravulizumab om het  
risico op ernstige bijwerkingen te minimaliseren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Door het werkingsmechanisme van Ravulizumab verhoogt het gebruik ervan het risico 
voor de patiënt op meningokokkeninfectie (Neisseria meningitidis).

De volgende maatregelen moeten worden genomen om het risico op infectie en het risico 
van slechte resultaten na een infectie tot een minimum te beperken:
• Voorzie uw patiënten van meningokokkenvaccinaties en/of profylactische antibiotica,

zoals hieronder vermeld:
o Om het risico op infectie te verkleinen, moeten alle patiënten gevaccineerd zijn tegen

meningokokkeninfecties ten minste twee weken vóór het inzetten van de behandeling met
ravulizumab, tenzij het risico van uitstel van therapie met ravulizumab hoger is dan het risico van het
ontwikkelen van een meningokokkeninfectie

o Vaccins tegen serogroepen A, C, Y, W135 en B (indien beschikbaar) worden aanbevolen.

o Vaccinatie or hervaccinatie kan complement verder activeren en bijgevolg kunnen
patiënten met complement-gemedieerde ziektes, waaronder PNH en aHUS, versterkte
tekenen en symptomen van hun onderliggende ziekte ondervinden.

o Vaccineer volgens de huidige medische richtlijnen voor vaccinatie.
o Patiënten die minder dan 2 weken na het krijgen van een meningokokkenvaccin beginnen

met de behandeling met ravulizumab, moeten tot 2 weken na de vaccinatie behandeld
worden met geschikte profylactische antibiotica.

• Controleer uw patiënten op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, evalueer
onmiddellijk indien een infectie wordt vermoed en behandel zo nodig met antibiotica.

• Er is extra materiaal voor de patiënt (‘Informatiebrochure voor Patiënten’).
Zorgverlenders worden verzocht dit materiaal aan de patiënt mee te geven samen
met de patiëntenbijsluiter in bijlage bij de gids. Leg de brochure uit aan de 
patiënten die met Ravulizumab worden behandeld zodat ze de mogelijke
meningokokkeninfecties en de relevante tekenen en symptomen beter kunnen
begrijpen, zoals:

- Hoofdpijn met misselijkheid en braken
- Hoofdpijn en koorts
- Hoofdpijn met een stijve nek of rug
- Koorts

- Koorts en huiduitslag
- Verwardheid
- Hevige spierpijn in combinatie met

griepachtige symptomen
- Gevoeligheid voor licht

 Ravulizumab indicaties
Ravulizumab is geïndiceerd voor gebruik bij de behandeling van patiënten met een lichaamsgewicht  
van 10 kg of meer met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH):  
- bij patiënten met hemolyse met klinische symptomen die wijzen op een hoge ziekteactiviteit;
- bij patiënten die klinisch stabiel zijn nadat ze ten minste de afgelopen 6 maanden behandeld
zijn met eculizumab
Ravulizumab is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met een lichaamsgewicht van 10 kg 
of meer met atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS), die complementremmer-naïef zijn of 
eculizumab hebben ontvangen gedurende ten minste 3 maanden en bewijs hebben van respons op 
eculizumab.

• Geef een ‘Patiëntenkaart’ aan de patiënten die met Ravulizumab behandeld worden, en
leg uit dat ze die altijd bij zich moeten hebben tijdens en tot 8 maanden na behandeling
met Ravulizumab en dat ze die moeten tonen aan elke gezondheidsbeoefenaar die zij
raadplegen. Geef voor pediatrische patiënten de patiëntenkaart aan de ouders.

• Leg patiënten uit dat ze, als ze vermoeden dat ze een infectie hebben, dringend een arts
moeten raadplegen.
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De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.

De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC) vindt u in bijlage bij deze gids.
Raadpleeg de SmPC van Ravulizumab, met daarin informatie over ernstige meningokokkeninfecties.

Ravulizumab veiligheidsprofiel
Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van Ravulizumab te beperken of te voorkomen.
Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

INLEIDING
Deze gids is bedoeld voor voorschrijvers die volwassen patiënten 
behandelen met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) of 
atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS). De gids geeft u 
informatie over belangrijke veiligheidsinformatie om het risico op 
ernstige bijwerkingen te minimaliseren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Door het werkingsmechanisme van Ravulizumab verhoogt het gebruik ervan het risico 
voor de patiënt op meningokokkeninfectie (Neisseria meningitidis).

De volgende maatregelen moeten worden genomen om het risico op infectie en het risico 
van slechte resultaten na een infectie tot een minimum te beperken:
• Voorzie uw patiënten van meningokokkenvaccinaties en/of profylactische antibiotica,

zoals hieronder vermeld:
o Om het risico op infectie te verkleinen, moeten alle patiënten gevaccineerd zijn tegen

meningokokkeninfecties ten minste twee weken vóór het inzetten van de behandeling met
ravulizumab, tenzij het risico van uitstel van therapie met ravulizumab hoger is dan het risico van het
ontwikkelen van een meningokokkeninfectie

o Vaccins tegen serogroepen A, C, Y, W135 en B (indien beschikbaar) worden aanbevolen.

o Vaccinatie or hervaccinatie kan complement verder activeren en bijgevolg kunnen
patiënten met complement-gemedieerde ziektes, waaronder PNH en aHUS, versterkte
tekenen en symptomen van hun onderliggende ziekte ondervinden.

o Vaccineer volgens de huidige medische richtlijnen voor vaccinatie.
o Patiënten die minder dan 2 weken na het krijgen van een meningokokkenvaccin beginnen

met de behandeling met ravulizumab, moeten tot 2 weken na de vaccinatie behandeld
worden met geschikte profylactische antibiotica.

• Controleer uw patiënten op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, evalueer
onmiddellijk indien een infectie wordt vermoed en behandel zo nodig met antibiotica.

• Er is extra materiaal voor de patiënt/ouders (‘Informatiebrochure voor Patiënten/
ouders-verzorgers’). Zorgverlenders worden verzocht dit materiaal aan de 
patiënt/ouders mee te geven samen met de patiëntenbijsluiter in bijlage bij de 
gids. Leg de brochure uit aan de ouders en/of patiënten die met Ravulizumab worden 
behandeld zodat ze de mogelijke meningokokkeninfecties en de relevante tekenen en 
symptomen beter kunnen begrijpen, zoals:

- Hoofdpijn met misselijkheid en braken
- Hoofdpijn en koorts
- Hoofdpijn met een stijve nek of rug 
- Koorts

- Koorts en huiduitslag
- Verwardheid
- Hevige spierpijn in combinatie met 

griepachtige symptomen 
- Gevoeligheid voor licht

Ravulizumab indicaties
Ravulizumab is geïndiceerd voor gebruik bij de behandeling van volwassen patiënten met 
paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH):  
- bij patiënten met hemolyse met klinische symptomen die wijzen op een hoge ziekteactiviteit;
- bij patiënten die klinisch stabiel zijn nadat ze ten minste de afgelopen 6 maanden behandeld 
zijn met eculizumab 
Ravulizumab is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met een lichaamsgewicht van 10 kg 
of meer met atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS), die complementremmer-naïef zijn of
eculizumab hebben ontvangen gedurende ten minste 3 maanden en bewijs hebben van respons op
eculizumab.

• Geef een ‘Patiëntenkaart’ aan de patiënten die met Ravulizumab behandeld worden, en 
leg uit dat ze die altijd bij zich moeten hebben tijdens en tot 8 maanden na behandeling 
met Ravulizumab en dat ze die moeten tonen aan elke gezondheidsbeoefenaar die zij 
raadplegen. Geef voor jonge kinderen de patiëntenkaart (in de informatiegids voor de 
ouders/verzorgers) aan de ouders/verzorgers.

• Leg patiënten uit dat ze, als ze vermoeden dat ze een infectie hebben, dringend een arts
moeten raadplegen.
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Contra-indicaties:

• Patiënten met een niet-opgeloste infectie met Neisseria meningitidis bij de start van de
behandeling

• Patiënten die momenteel niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij zij tot 2
weken na vaccinatie profylactische behandeling met geschikte antibiotica krijgen

UW PATIËNT INSTELLEN OP EEN 
BEHANDELING MET RAVULIZUMAB
Om bij uw patiënt met succes een behandeling met Ravulizumab te kunnen 
instellen, moet u een aantal maatregelen nemen:

• Vaccineer uw patiënt tegen Neisseria meningitidis (zie rubriek over belangrijke
veiligheidsinformatie). Patiënten jonger dan 18 jaar moeten worden gevaccineerd tegen
Haemophilus influenzae en pneumokokkeninfecties, en strikte naleving van de nationale
vaccinatieaanbevelingen voor elke leeftijdsgroep is vereist

• Breng uw patiënt die met Ravulizumab wordt behandeld op de hoogte en informeer hem/haar
over het risico op een meningokokkeninfectie (zie rubriek over belangrijke veiligheidsinformatie):
- Leg uit waarom ze gevaccineerd moeten worden voordat ze met de behandeling starten en dat
ze opnieuw gevaccineerd zullen moeten worden.
- Leg uit waarom zij profylactisch antibiotica moeten krijgen als de behandeling met Ravulizumab
minder dan 2 weken na toediening van een vaccinactie wordt gestart.
- Leer hen tekenen en symptomen van ernstige potentiële infecties (of sepsis) te herkennen en
medisch advies in te winnen.
- Waarschuw de patiënt met betrekking tot het risico van het onderbreken van de behandeling (zie
rubriek over stopzetten van de behandeling)
- Plan en spreek met de patiënt die met Ravulizumab behandeld wordt een toedieningsschema af
- Informeer uw patiënten over het PNH/aHUS-register en hoe ze kunnen deelnemen (zie pag. 11)

• Er is extra materiaal voor de patiënt. Zorgverleners worden verzocht dit materiaal aan de
patiënt mee te geven.
- Geef patiënten een 'patiëntengids'. Zorg ervoor dat uw patiënt die met Ravulizumab wordt
behandeld, de gegeven informatie heeft begrepen.
- Geef een 'Patiëntenkaart’ aan de patiënten die met Ravulizumab behandeld worden, en leg uit
dat ze die altijd bij zich moeten hebben tijdens en tot 8 maanden na behandeling met
Ravulizumab en dat ze die moeten tonen aan elke gezondheidsbeoefenaar die zij raadplegen.

4 5

Andere systemische infecties: Ravulizumab dient met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties. Ernstige infecties met 
Neisseria-soorten (anders dan Neisseria meningitidis), waaronder uitgezaaide 
gonokokkeninfectie, zijn gemeld met Ravulizumab. Artsen dienen patiënten te adviseren 
over het voorkomen van gonorroe.

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen in 
Ravulizumab

•

Infusiereacties: Zoals met alle therapeutische eiwitten kan toediening van 
Ravulizumab leiden tot infusiereacties of immunogeniciteit waardoor allergische of
overgevoeligheidsreacties zouden kunnen worden veroorzaakt (inclusief anafylaxie).
Patiënten moeten gedurende één uur na de infusie worden gecontroleerd.

Immunogeniciteit: Iedere behandeling met een therapeutisch eiwit kan een 
immuunrespons opwekken. In studies bij PNH-patiënten (N = 261) en in aHUS studies 
(N=89) zijn slechts 2 gevallen (0,57%) gemeld waarbij tijdens de behandeling met 
ravulizumab antigeneesmiddel-antilichamen werden gevormd. Deze antigeneesmiddel-
antilichamen waren tijdelijk van aard met een lage titer en vertoonden geen correlatie 
met de klinische respons of met ongewenste voorvallen.

Hematologische afwijkingen en maligniteiten: Vanwege het natuurlijk verloop van de
ziekte PNH bestaat er een risico voor PNH-patiënten om hematologische afwijkingen of 
maligniteiten zoals aplastische anemie of myelodysplastisch syndroom te ontwikkelen.
De mogelijke rol van Ravulizumab bij dergelijke afwijkingen of maligniteiten is niet
onderzocht.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding: Er zijn geen klinische gegevens
over het gebruik van Ravulizumab bij zwangere vrouwen. Het gebruik van ravulizumab
bij zwangere vrouwen kan worden overwogen na beoordeling van de risico's en
voordelen. Vrouwen in hun vruchtbare leeftijd moeten adequate anticonceptiemethoden
gebruiken tijdens de behandeling en tot 8 maanden na de behandeling.
Men dient geen borstvoeding te geven tijdens en tot 8 maanden na de behandeling
met Ravulizumab. Mannelijke patiënten die Ravulizumab gebruiken, mogen geen kind
verwekken of sperma doneren tijdens de behandeling of tot 8 maanden na de 
behandeling.
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Contra-indicaties: 

• Patiënten met een niet-opgeloste infectie met Neisseria meningitidis bij de start van de
behandeling

• Patiënten die momenteel niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij zij tot 2
weken na vaccinatie profylactische behandeling met geschikte antibiotica krijgen

UW PATIËNT INSTELLEN OP EEN 
BEHANDELING MET RAVULIZUMAB
Om bij uw patiënt met succes een behandeling met Ravulizumab te kunnen 
instellen, moet u een aantal maatregelen nemen:

• Vaccineer uw patiënt tegen Neisseria meningitidis (zie rubriek over belangrijke
veiligheidsinformatie). Patiënten jonger dan 18 jaar moeten worden gevaccineerd tegen
Haemophilus influenzae en pneumokokkeninfecties, en strikte naleving van de nationale
vaccinatieaanbevelingen voor elke leeftijdsgroep is vereist

• Breng uw patiënt die met Ravulizumab wordt behandeld op de hoogte en informeer hem/haar
over het risico op een meningokokkeninfectie (zie rubriek over belangrijke veiligheidsinformatie):
- Leg uit waarom ze gevaccineerd moeten worden voordat ze met de behandeling starten en dat
ze opnieuw gevaccineerd zullen moeten worden.
- Leg uit waarom zij profylactisch antibiotica moeten krijgen als de behandeling met Ravulizumab
minder dan 2 weken na toediening van een vaccinactie wordt gestart.
- Leer hen tekenen en symptomen van ernstige potentiële infecties (of sepsis) te herkennen en
medisch advies in te winnen.
- Waarschuw de patiënt met betrekking tot het risico van het onderbreken van de behandeling (zie
rubriek over stopzetten van de behandeling)
- Plan en spreek met de patiënt die met Ravulizumab behandeld wordt een toedieningsschema af
- Informeer uw patiënten over het PNH/aHUS-register en hoe ze kunnen deelnemen (zie pag. 11)

• Er is extra materiaal voor de patiënt. Zorgverleners worden verzocht dit materiaal aan de
patiënt mee te geven.
- Geef patiënten een 'patiëntengids'. Zorg ervoor dat uw patiënt die met Ravulizumab wordt
behandeld, de gegeven informatie heeft begrepen.
- Geef een 'Patiëntenkaart’ aan de patiënten die met Ravulizumab behandeld worden, en leg uit
dat ze die altijd bij zich moeten hebben tijdens en tot 8 maanden na behandeling met
Ravulizumab en dat ze die moeten tonen aan elke gezondheidsbeoefenaar die zij raadplegen.
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Andere systemische infecties: Ravulizumab dient met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties. Ernstige infecties met 
Neisseria-soorten (anders dan Neisseria meningitidis), waaronder uitgezaaide 
gonokokkeninfectie, zijn gemeld met Ravulizumab. Artsen dienen patiënten te adviseren 
over het voorkomen van gonorroe.

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen in 
Ravulizumab

•

Infusiereacties: Zoals met alle therapeutische eiwitten kan toediening van 
Ravulizumab leiden tot infusiereacties of immunogeniciteit waardoor allergische of 
overgevoeligheidsreacties zouden kunnen worden veroorzaakt (inclusief anafylaxie). 
Patiënten moeten gedurende één uur na de infusie worden gecontroleerd.

Immunogeniciteit: Iedere behandeling met een therapeutisch eiwit kan een 
immuunrespons opwekken. In studies bij PNH-patiënten (N = 261) en in aHUS studies 
(N=89) zijn slechts 2 gevallen (0,57%) gemeld waarbij tijdens de behandeling met 
ravulizumab antigeneesmiddel-antilichamen werden gevormd. Deze antigeneesmiddel-
antilichamen waren tijdelijk van aard met een lage titer en vertoonden geen correlatie 
met de klinische respons of met ongewenste voorvallen.

Hematologische afwijkingen en maligniteiten: Vanwege het natuurlijk verloop van de 
ziekte PNH bestaat er een risico voor PNH-patiënten om hematologische afwijkingen of 
maligniteiten zoals aplastische anemie of myelodysplastisch syndroom te ontwikkelen.
De mogelijke rol van Ravulizumab bij dergelijke afwijkingen of maligniteiten is niet 
onderzocht.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding: Er zijn geen klinische gegevens 
over het gebruik van Ravulizumab bij zwangere vrouwen. Het gebruik van ravulizumab 
bij zwangere vrouwen kan worden overwogen na beoordeling van de risico's en 
voordelen. Vrouwen in hun vruchtbare leeftijd moeten adequate anticonceptiemethoden 
gebruiken tijdens de behandeling en tot 8 maanden na de behandeling.
Men dient geen borstvoeding te geven tijdens en tot 8 maanden na de behandeling
met Ravulizumab. Mannelijke patiënten die Ravulizumab gebruiken, mogen geen kind 
verwekken of sperma doneren tijdens de behandeling of tot 8 maanden na de 
behandeling.
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Contra-indicaties:

• Patiënten met een niet-opgeloste infectie met Neisseria meningitidis bij de start van de
behandeling

• Patiënten die momenteel niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij zij tot 2
weken na vaccinatie profylactische behandeling met geschikte antibiotica krijgen

UW PATIËNT INSTELLEN OP EEN 
BEHANDELING MET RAVULIZUMAB
Om bij uw patiënt met succes een behandeling met Ravulizumab te kunnen 
instellen, moet u een aantal maatregelen nemen:

• Vaccineer uw patiënt tegen Neisseria meningitidis (zie rubriek over belangrijke
veiligheidsinformatie). Patiënten jonger dan 18 jaar moeten worden gevaccineerd tegen
Haemophilus influenzae en pneumokokkeninfecties, en strikte naleving van de nationale
vaccinatieaanbevelingen voor elke leeftijdsgroep is vereist

• Breng uw patiënt die met Ravulizumab wordt behandeld op de hoogte en informeer hem/haar
over het risico op een meningokokkeninfectie (zie rubriek over belangrijke veiligheidsinformatie):
- Leg uit waarom ze gevaccineerd moeten worden voordat ze met de behandeling starten en dat
ze opnieuw gevaccineerd zullen moeten worden.
- Leg uit waarom zij profylactisch antibiotica moeten krijgen als de behandeling met Ravulizumab
minder dan 2 weken na toediening van een vaccinactie wordt gestart.
- Leer hen tekenen en symptomen van ernstige potentiële infecties (of sepsis) te herkennen en
medisch advies in te winnen.
- Waarschuw de patiënt met betrekking tot het risico van het onderbreken van de behandeling (zie
rubriek over stopzetten van de behandeling)
- Plan en spreek met de patiënt die met Ravulizumab behandeld wordt een toedieningsschema af
- Informeer uw patiënten over het PNH/aHUS-register en hoe ze kunnen deelnemen (zie pag. 11)

• Er is extra materiaal voor de patiënt. Zorgverleners worden verzocht dit materiaal aan de
patiënt mee te geven.
- Geef patiënten een 'patiëntengids'. Zorg ervoor dat uw patiënt die met Ravulizumab wordt
behandeld, de gegeven informatie heeft begrepen.
- Geef een 'Patiëntenkaart’ aan de patiënten die met Ravulizumab behandeld worden, en leg uit
dat ze die altijd bij zich moeten hebben tijdens en tot 8 maanden na behandeling met
Ravulizumab en dat ze die moeten tonen aan elke gezondheidsbeoefenaar die zij raadplegen.

4 5

Andere systemische infecties: Ravulizumab dient met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties. Ernstige infecties met 
Neisseria-soorten (anders dan Neisseria meningitidis), waaronder uitgezaaide 
gonokokkeninfectie, zijn gemeld met Ravulizumab. Artsen dienen patiënten te adviseren 
over het voorkomen van gonorroe.

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen in 
Ravulizumab

•

Infusiereacties: Zoals met alle therapeutische eiwitten kan toediening van 
Ravulizumab leiden tot infusiereacties of immunogeniciteit waardoor allergische of
overgevoeligheidsreacties zouden kunnen worden veroorzaakt (inclusief anafylaxie).
Patiënten moeten gedurende één uur na de infusie worden gecontroleerd.

Immunogeniciteit: Iedere behandeling met een therapeutisch eiwit kan een 
immuunrespons opwekken. In studies bij PNH-patiënten (N = 261) en in aHUS studies 
(N=89) zijn slechts 2 gevallen (0,57%) gemeld waarbij tijdens de behandeling met 
ravulizumab antigeneesmiddel-antilichamen werden gevormd. Deze antigeneesmiddel-
antilichamen waren tijdelijk van aard met een lage titer en vertoonden geen correlatie 
met de klinische respons of met ongewenste voorvallen.

Hematologische afwijkingen en maligniteiten: Vanwege het natuurlijk verloop van de
ziekte PNH bestaat er een risico voor PNH-patiënten om hematologische afwijkingen of 
maligniteiten zoals aplastische anemie of myelodysplastisch syndroom te ontwikkelen.
De mogelijke rol van Ravulizumab bij dergelijke afwijkingen of maligniteiten is niet
onderzocht.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding: Er zijn geen klinische gegevens
over het gebruik van Ravulizumab bij zwangere vrouwen. Het gebruik van ravulizumab
bij zwangere vrouwen kan worden overwogen na beoordeling van de risico's en
voordelen. Vrouwen in hun vruchtbare leeftijd moeten adequate anticonceptiemethoden
gebruiken tijdens de behandeling en tot 8 maanden na de behandeling.
Men dient geen borstvoeding te geven tijdens en tot 8 maanden na de behandeling
met Ravulizumab. Mannelijke patiënten die Ravulizumab gebruiken, mogen geen kind
verwekken of sperma doneren tijdens de behandeling of tot 8 maanden na de 
behandeling.
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- Ouders/verzorgers van jonge kinderen moeten een informatiebrochure voor ouders/verzorgers 
ontvangen.
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STOPZETTING VAN DE BEHANDELING
PNH en aHUS zijn chronische ziektes en het wordt aangeraden de patiënt levenslang te
behandelen met Ravulizumab, tenzij stopzetten van de behandeling met Ravulizumab klinisch 
geïndiceerd is. 

Echter, patiënten die de behandeling met Ravulizumab stopzetten, moeten gedurende ten minste
16 weken worden gecontroleerd op tekenen en symptomen van ernstige intravasculaire 
hemolyse (bij patiënten met PNH) en tekenen en symptomen van trombotische microangiopathie 
(TMA) (bij patiënten met aHUS), en andere reacties.

RISICO OP ERNSTIGE HEMOLYSE NA STOPPEN VAN DE BEHANDELING BIJ 
PATIËNTEN MET PNH
PNH-patiënten die de behandeling met Ravulizumab stopzetten, moeten gedurende ten minste 16 
weken worden gecontroleerd op tekenen en symptomen van ernstige intravasculaire hemolyse en 
andere reacties.

Verhoogde LDH-waarden (lactaatdehydrogenase)

+
één van de volgende criteria:

• plotselinge afname van de grootte van de PNH-kloon of een daling van het
hemoglobinegehalte

vermoeidheid
hemoglobinurie
buikpijn

•
•
•
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kortademigheid (dyspneu)
ernstige vasculaire voorvallen (waaronder 
trombose)
dysfagie
erectiele disfunctie

•
•

•
•

TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN ERNSTIGE HEMOLYSE:

of terugkeer van symptomen zoals:

Indien er na staking van de behandeling tekenen en symptomen van 
hemolyse optreden, waaronder een verhoogd LDH--gehalte, overweeg dan 
de behandeling met ravulizumab te hervatten. 

Om u te helpen uw patiënt met Ravulizumab te laten beginnen, zal u een “starterspakket” 
ontvangen om aan elke patiënt te geven die met Ravulizumab behandeld wordt, te geven zodat 
hij/zij belangrijke informatie over deze behandeling krijgt.

DIT STARTERSPAKKET BEVAT:
• Informatiebrochure voor Patiënten met PNH of aHUS: geeft uw patiënt informatie over PNH en

aHUS, Ravulizumab, de mogelijke bijwerkingen van de behandeling, en veiligheidswaarschuwingen.
Er is een Informatieve brochure voor ouders van jonge kinderen met aHUS beschikbaar die bestemd
is voor ouders of zorgverleners van jonge kinderen.

• Patiëntenkaart: geeft aan dat de persoon die deze bij zich heeft, behandeld wordt met
Ravulizumab; de naam en het telefoonnummer van de arts kunnen eveneens aangegeven worden.
Uw patiënt en/of ouders/wettelijke voogd moet deze kaart altijd bij zich hebben tijdens en tot 8
maanden na behandeling met Ravulizumab.

• Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC)

• Patiëntenbijsluiter
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Er is een Informatieve brochure voor ouders van jonge kinderen beschikbaar die bestemd is voor
ouders of zorgverleners van jonge kinderen.

• Patiëntenkaart: geeft aan dat de persoon die deze bij zich heeft, behandeld wordt met 
Ravulizumab; de naam en het telefoonnummer van de arts kunnen eveneens aangegeven worden.
Uw patiënt en/of ouders/wettelijke voogd moet deze kaart altijd bij zich hebben tijdens en tot 8
maanden na behandeling met Ravulizumab.

• Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SmPC)

• Patiëntenbijsluiter
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RISICO OP HERHALING VAN TMA-SYMPTOMEN NA STOPPEN VAN 
DE BEHANDELING BIJ PATIËNTEN MET AHUS

Indien bij patiënten de behandeling met ravulizumab moet worden gestaakt, dienen zij 
voortdurend nauwlettend te worden opgevolgd op tekenen en symptomen van TMA. 
Monitoring is mogelijk echter niet voldoende om ernstige complicaties als gevolg van 
TMA te voorspellen of te voorkomen.

Er is sprake van ernstige TMA-complicaties indien: 

TMA-complicaties na het staken van de behandeling kunnen worden vastgesteld 
bij constatering van een van de volgende bevindingen:

Waarneming van gelijktijdig optreden van
ten minste twee van de volgende 
laboratoriumresultaten: 
• een afname van het trombocytenaantal
van 25% of meer ten opzichte van baseline
of ten opzichte van de piekwaarde voor het
trombocytenaantal tijdens de behandeling
met ravulizumab;
• een toename van het serumcreatinine van
25% of meer ten opzichte van baseline of
ten opzichte van de laagst gemeten waarde
tijdens de behandeling met ravulizumab;
• een toename van de LDH-serumspiegel
van 25% of meer ten opzichte van baseline
of ten opzichte van de laagst gemeten
waarde tijdens de behandeling met
ravulizumab (de resultaten dienen te worden
bevestigd door een tweede meting)

Een van de volgende 
symptomen van TMA: 
• een verandering in de
mentale status
• insulten
• andere extrarenale
manifestaties van TMA
waaronder:
- cardiovasculaire afwijkingen,
- pericarditis,
- gastro-intestinale
symptomen/diarree;
- trombose.

Indien er na staking van de behandeling met ravulizumab complicaties als 
gevolg van TMA optreden, overweeg dan de behandeling met ravulizumab 
te hervatten, te starten met de ladingsdosis en onderhoudsdosis.

Of

INFORMEER DE PATIËNTEN OVER HET PNH / aHUS-REGISTER EN HOE DEEL
TE NEMEN

De PNH- en aHUS-registers zijn observationeel, niet-interventioneel, multicentrische, multinationale 
onderzoeken om gegevens van patiënten te verzamelen, al dan niet behandeld met ravulizumab.

De doelstellingen van de registers zijn:
• Gegevens verzamelen om de progressie van PNH / aHUS en de bijbehorende klinische resultaten
mortaliteit en morbiditeit te karakteriseren

• Verzamelen en evalueren van veiligheidsgegevens die specifiek zijn voor het gebruik van
ravulizumab bij patiënten met PNH / aHUS

• Vergroten van de medische kennis en (potentiële) patiëntenpopulatie

Om uw patiënt in te schrijven in het PNH / aHUS-register, email naar MedInfo.EMEA@alexion.com.

HET PNH/aHUS-REGISTER
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Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden.
Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend 
worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl

U kunt extra materiaal opvragen via
customeroperationsEU@alexion.com.

Aanvullende informatie betreffende Ravulizumab is beschikbaar in de Samenvatting van de
Kenmerken van het Product (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.
Het additioneel risicominimalisatie-materiaal is online beschikbaar op 
https://alexion.com/documents/netherlands_ultomiris_HCPBRO.

Risico Minimalisatie materiaal betreffende Ravulizumab voor voorschrijvers – V2
Dit document werd het laatst goedgekeurd in 06/2021 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Ravulizumab
Concentraat voor oplossing voor infusie 

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) EN
atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS)

Gids voor de arts over de risico’s 
van Ravulizumab voor patiënten 

met PNH  en aHUS

Version number: 2
Date: 06/2021
This educational material corresponds to EU RMP v2.0: ULT_aHUS_EURMP2.0_HCPBRO_EU_v2.0-17SEP2020 
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Informatie voor de 
patiënt

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
▼Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie
over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij
bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands
Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u 
ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie 
Deze informatie is ook terug te vinden op https://alexion.com/documents/
netherlands_ultomiris_PTBRO.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.  
Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.  
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl). 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
Alexion Europe SAS - Frankrijk

Ravulizumab 
Concentraat voor oplossing voor infusie

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) EN 
atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) 

Let op bij gebruik van Ravulizumab. 
Ravulizumab is het werkzaam bestanddeel in 

het medicijn. Uw medicijn kan ook een andere 
(merk)naam dragen. Kijk dus goed over welk 

medicijn dit gaat. 

Dit document werd het laatst goedgekeurd in 11/2021 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) - V3 



Inleiding

Wat is Ravulizumab?
Ravulizumab is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om volwassen patiënten met Paroxismale 
Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) en voor volwassen en adolescente patiënten met atypisch 
hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) te behandelen. PNH en aHUS zijn ziektse waarbij een
specifiek deel van het natuurlijk afweersysteem, het zogenoemde complementsysteem,
overactief is.  

Ravulizumab is een antilichaam dat aan één van de delen van het complementsysteem bindt
en dit inactief maakt. Op die manier vermindert Ravulizumab de hemolyse (afbraak van rode 
bloedcellen) hetgeen de oorzaak is van de tekenen en symptomen van PNH.
Bij PNH patiënten vermindert Ravulizumab de hemolyse (afbraak van rode bloedcellen). Bij
aHUS patiënten voorkomt/vermindert Ravulizumab de vernietiging van kleine bloedvaten en de
vorming van bloedklonters, en vermindert het de symptomen en de beschadiging van organen.

Deze gids is voor volwassen patiënten met Paroxismale Nachtelijke
Hemoglobinurie (PNH), voor volwassen en adolescente patiënten
die lijden aan atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) en 
voor ouders / wettelijke voogden van kinderen met aHUS. De gids 
geeft u informatie  over belangrijke veiligheidsinformatie waarvan 
u op de hoogte moet zijn. Er is ook een andere gids speciaal voor
ouders van jonge kinderen met aHUS die uw arts u kan geven.

32 Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

WAT ZIJN DE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET
RAVULIZUMAB?

Belangrijke veiligheidsinformatie
Aangezien Ravulizumab een deel van uw afweersysteem blokkeert, verhoogt het risico op een
ernstige infectie en sepsis, voornamelijk door een bepaalde bacterie, Neisseria meningitidis
genoemd. Dit kan hersenvliesontsteking (ernstige infectie van de hersenvliezen) of een ernstige 
bloedinfectie veroorzaken.
Deze infecties moeten dringend op een geschikte manier behandeld worden omdat ze snel fataal
of levensbedreigend kunnen worden of omdat ze tot ernstige invaliditeit kunnen leiden.
Het is belangrijk dat u weet welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om het
risico op deze infecties tot een minimum te beperken en dat u weet wat u moet doen als u zich 
zorgen maakt dat u misschien een infectie hebt (zie hieronder).

Als veiligheidsmaatregel:
U/UW KIND MOET GEVACCINEERD ZIJN tegen meningokokkeninfectie vóór de eerste
toediening van Ravulizumab. Indien de behandeling met Ravulizumab minder dan 2 weken na 
toediening van een meningokokkenvaccin wordt gestart, moet u:uw kind tot 2 weken na de
vaccinatie met geschikte antibiotica worden behandeld om het risico van infectie met 
Neisseria meningitidis te verminderen.

Vaccinatie vermindert het risico op het ontwikkelen van een meningokokkeninfectie, maar neemt 
het risico niet volledig weg. 
Ten minste 2 weken voordat u/uw kind begint met de behandeling met Ravulizumab, krijgt u/uw kind van 
uw arts een vaccin tegen meningokokkeninfecties, als u dat niet al eerder heeft gehad of als uw 
vaccinatie is verlopen. Als u/uw kind niet ten minste 2 weken voor het begin van uw behandeling met 
Ravulizumab kunt worden gevaccineerd, schrijft uw arts u/uw kind antibiotica voor om de kans op infectie 
te verkleinen tot 2 weken nadat u/uw kind bent gevaccineerd.
Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar moeten tegen Haemophilus inflenzae en 
pneumokokkeninfectie gevaccineerd worden volgens de nationale vaccinatierichtlijnen. Dit minimaal 2 
weken voor de start van de therapie met eculizumab en volgens de nationale vaccinatieaanbevelingen 
per leeftijdscategorie.

U DIENT UW PATIENTENKAART ALTIJD BIJ U TE HEBBEN TIJDENS EN TOT 8 
MAANDEN NA HET STOPPEN VAN DE BEHANDELING MET RAVULIZUMAB en toon 
dit aan elke gezondheidsbeoefenaar die u raadpleegt.

Veelgestelde vragen (FAQ's)
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vaccinatie met geschikte antibiotica worden behandeld om het risico van infectie met 
Neisseria meningitidis te verminderen.

Vaccinatie vermindert het risico op het ontwikkelen van een meningokokkeninfectie, maar neemt 
het risico niet volledig weg. 
Ten minste 2 weken voordat u/uw kind begint met de behandeling met Ravulizumab, krijgt u/uw kind van 
uw arts een vaccin tegen meningokokkeninfecties, als u dat niet al eerder heeft gehad of als uw 
vaccinatie is verlopen. Als u/uw kind niet ten minste 2 weken voor het begin van uw behandeling met 
Ravulizumab kunt worden gevaccineerd, schrijft uw arts u/uw kind antibiotica voor om de kans op infectie 
te verkleinen tot 2 weken nadat u/uw kind bent gevaccineerd.
Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar moeten tegen Haemophilus inflenzae en 
pneumokokkeninfectie gevaccineerd worden volgens de nationale vaccinatierichtlijnen. Dit minimaal 2 
weken voor de start van de therapie met eculizumab en volgens de nationale vaccinatieaanbevelingen 
per leeftijdscategorie.

U DIENT UW PATIENTENKAART ALTIJD BIJ U TE HEBBEN TIJDENS EN TOT 8 
MAANDEN NA HET STOPPEN VAN DE BEHANDELING MET RAVULIZUMAB en toon 
dit aan elke gezondheidsbeoefenaar die u raadpleegt.

Veelgestelde vragen (FAQ's)



Inleiding

Wat is Ravulizumab?
Ravulizumab is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om volwassen patiënten met Paroxismale 
Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) en voor volwassen en adolescente patiënten met atypisch 
hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) te behandelen. PNH en aHUS zijn ziektse waarbij een
specifiek deel van het natuurlijk afweersysteem, het zogenoemde complementsysteem,
overactief is.  

Ravulizumab is een antilichaam dat aan één van de delen van het complementsysteem bindt
en dit inactief maakt. Op die manier vermindert Ravulizumab de hemolyse (afbraak van rode 
bloedcellen) hetgeen de oorzaak is van de tekenen en symptomen van PNH.
Bij PNH patiënten vermindert Ravulizumab de hemolyse (afbraak van rode bloedcellen). Bij
aHUS patiënten voorkomt/vermindert Ravulizumab de vernietiging van kleine bloedvaten en de
vorming van bloedklonters, en vermindert het de symptomen en de beschadiging van organen.

Deze gids is voor volwassen patiënten met Paroxismale Nachtelijke
Hemoglobinurie (PNH), voor volwassen en adolescente patiënten
die lijden aan atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) en 
voor ouders / wettelijke voogden van kinderen met aHUS. De gids 
geeft u informatie  over belangrijke veiligheidsinformatie waarvan 
u op de hoogte moet zijn. Er is ook een andere gids speciaal voor
ouders van jonge kinderen met aHUS die uw arts u kan geven.

3 2 Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

WAT ZIJN DE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET
RAVULIZUMAB?

Belangrijke veiligheidsinformatie
Aangezien Ravulizumab een deel van uw afweersysteem blokkeert, verhoogt het risico op een
ernstige infectie en sepsis, voornamelijk door een bepaalde bacterie, Neisseria meningitidis
genoemd. Dit kan hersenvliesontsteking (ernstige infectie van de hersenvliezen) of een ernstige 
bloedinfectie veroorzaken.
Deze infecties moeten dringend op een geschikte manier behandeld worden omdat ze snel fataal
of levensbedreigend kunnen worden of omdat ze tot ernstige invaliditeit kunnen leiden.
Het is belangrijk dat u weet welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om het
risico op deze infecties tot een minimum te beperken en dat u weet wat u moet doen als u zich 
zorgen maakt dat u misschien een infectie hebt (zie hieronder).

Als veiligheidsmaatregel:
U/UW KIND MOET GEVACCINEERD ZIJN tegen meningokokkeninfectie vóór de eerste
toediening van Ravulizumab. Indien de behandeling met Ravulizumab minder dan 2 weken na 
toediening van een meningokokkenvaccin wordt gestart, moet u:uw kind tot 2 weken na de
vaccinatie met geschikte antibiotica worden behandeld om het risico van infectie met 
Neisseria meningitidis te verminderen.

Vaccinatie vermindert het risico op het ontwikkelen van een meningokokkeninfectie, maar neemt 
het risico niet volledig weg. 
Ten minste 2 weken voordat u/uw kind begint met de behandeling met Ravulizumab, krijgt u/uw kind van 
uw arts een vaccin tegen meningokokkeninfecties, als u dat niet al eerder heeft gehad of als uw 
vaccinatie is verlopen. Als u/uw kind niet ten minste 2 weken voor het begin van uw behandeling met 
Ravulizumab kunt worden gevaccineerd, schrijft uw arts u/uw kind antibiotica voor om de kans op infectie 
te verkleinen tot 2 weken nadat u/uw kind bent gevaccineerd.
Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar moeten tegen Haemophilus inflenzae en 
pneumokokkeninfectie gevaccineerd worden volgens de nationale vaccinatierichtlijnen. Dit minimaal 2 
weken voor de start van de therapie met eculizumab en volgens de nationale vaccinatieaanbevelingen 
per leeftijdscategorie.

U DIENT UW PATIENTENKAART ALTIJD BIJ U TE HEBBEN TIJDENS EN TOT 8 
MAANDEN NA HET STOPPEN VAN DE BEHANDELING MET RAVULIZUMAB en toon 
dit aan elke gezondheidsbeoefenaar die u raadpleegt.

Veelgestelde vragen (FAQ's)
Inleiding

Wat is Ravulizumab?
Ravulizumab is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om volwassen patiënten met Paroxismale 
Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) en voor volwassen en adolescente patiënten met atypisch 
hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) te behandelen. PNH en aHUS zijn ziektse waarbij een
specifiek deel van het natuurlijk afweersysteem, het zogenoemde complementsysteem,
overactief is.  

Ravulizumab is een antilichaam dat aan één van de delen van het complementsysteem bindt
en dit inactief maakt. Op die manier vermindert Ravulizumab de hemolyse (afbraak van rode 
bloedcellen) hetgeen de oorzaak is van de tekenen en symptomen van PNH.
Bij PNH patiënten vermindert Ravulizumab de hemolyse (afbraak van rode bloedcellen). Bij
aHUS patiënten voorkomt/vermindert Ravulizumab de vernietiging van kleine bloedvaten en de
vorming van bloedklonters, en vermindert het de symptomen en de beschadiging van organen.

Deze gids is voor volwassen patiënten met Paroxismale Nachtelijke
Hemoglobinurie (PNH), voor volwassen en adolescente patiënten
die lijden aan atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) en 
voor ouders / wettelijke voogden van kinderen met aHUS. De gids 
geeft u informatie  over belangrijke veiligheidsinformatie waarvan 
u op de hoogte moet zijn. Er is ook een andere gids speciaal voor
ouders van jonge kinderen met aHUS die uw arts u kan geven.

32 Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

WAT ZIJN DE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET 
RAVULIZUMAB? 

Belangrijke veiligheidsinformatie 
Aangezien Ravulizumab een deel van uw afweersysteem blokkeert, verhoogt het risico op een 
ernstige infectie en sepsis, voornamelijk door een bepaalde bacterie, Neisseria meningitidis 
genoemd. Dit kan hersenvliesontsteking (ernstige infectie van de hersenvliezen) of sespsis, een  
ernstige bloedinfectie veroorzaken. 
Deze infecties moeten dringend op een geschikte manier behandeld worden omdat ze snel fataal 
of levensbedreigend kunnen worden of omdat ze tot ernstige invaliditeit kunnen leiden.  
Het is belangrijk dat u weet welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om het 
risico op deze infecties tot een minimum te beperken en dat u weet wat u moet doen als u zich 
zorgen maakt dat u misschien een infectie hebt (zie hieronder). 

Als veiligheidsmaatregel: 
U/UW KIND MOET GEVACCINEERD ZIJN tegen meningokokkeninfectie vóór de eerste
toediening van Ravulizumab. Indien de behandeling met Ravulizumab minder dan 2 weken na 
toediening van een meningokokkenvaccin wordt gestart, moet u:uw kind tot 2 weken na de
vaccinatie met geschikte antibiotica worden behandeld om het risico van infectie met 
Neisseria meningitidis te verminderen. 

Vaccinatie vermindert het risico op het ontwikkelen van een meningokokkeninfectie, maar neemt 
het risico niet volledig weg. 
Ten minste 2 weken voordat u/uw kind begint met de behandeling met Ravulizumab, krijgt u/uw kind van 
uw arts een vaccin tegen meningokokkeninfecties, als u dat niet al eerder heeft gehad of als uw 
vaccinatie is verlopen. Als u/uw kind niet ten minste 2 weken voor het begin van uw behandeling met 
Ravulizumab kunt worden gevaccineerd, schrijft uw arts u/uw kind antibiotica voor om de kans op infectie 
te verkleinen tot 2 weken nadat u/uw kind bent gevaccineerd.
Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar moeten tegen Haemophilus inflenzae en 
pneumokokkeninfectie gevaccineerd worden volgens de nationale vaccinatierichtlijnen. Dit minimaal 2 
weken voor de start van de therapie met Ravulizumab en volgens de nationale vaccinatieaanbevelingen 
per leeftijdscategorie.

U DIENT UW PATIENTENKAART ALTIJD BIJ U TE HEBBEN TIJDENS EN TOT 8 
MAANDEN NA HET STOPPEN VAN DE BEHANDELING MET RAVULIZUMAB en toon 
dit aan elke gezondheidsbeoefenaar die u raadpleegt. 

Veelgestelde vragen (FAQ's)



WELKE SYMPTOMEN DIENEN MIJ TE ALARMEREN TIJDENS DE BEHANDELING?

U MOET ZICH BEWUST ZIJN VAN DE TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN
MENINGOKOKKENINFECTIE EN UW ARTS ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE
STELLEN INDIEN EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN OPTREDEN:

MOET IK BEPAALDE STAPPEN ONDERNEMEN VOORDAT IK EEN BEHANDELING
START?
Voordat een behandeling wordt gestart, zal uw arts met u het belang bespreken van:

• Gevaccineerd worden tegen meningokokkeninfectie en in sommige gevallen een
bepaald antibioticum krijgen om het risico op een infectie met een bepaalde bacterie,
Neisseria meningitidis genoemd, tot een minimum te beperken.

• Pediatrische patiënten: andere vaccinaties zoals Haemophilus influenza en
pneumokokkenvaccins

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u ten minste 2 weken vóór de eerste toediening 
van Ravulizumab wordt gevaccineerd tegen meningokokkeninfectie. Indien de behandeling met 
Ravulizumab minder dan 2 weken na de toediening van een meningokokkenvaccin wordt gestart, 
zal uw arts of verpleegkundige ervoor zorgen dat u tot 2 weken na de vaccinatie met geschikte 
antibiotica wordt behandeld om het risico van Neisseria meningitidis te verminderen.

Daarnaast zult u in de loop van uw behandeling nauwlettend worden opgevolgd voor een 
meningokokkeninfectie en andere infecties.

• Hoofdpijn met misselijkheid of
braken

• Hoofdpijn en koorts
• Hoofdpijn met een stijve nek of

rug
• Koorts
• Koorts en huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie

met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

+ SPOEDGEVALLENDIENST +

TOON HEN UW PATIENTENKAART

4 5

Als ouders/verzorgers van pasgeborenen en zuigelingen dient u eraan te denken dat de
typische symptomen van hoofdpijn, koorts en een stijve nek wellicht moeilijk waar te nemen
zijn. Daarom dient u bij baby’s te letten op andere symptomen, zoals niet actief zijn,
prikkelbaarheid, braken en niet willen eten. 
Raadpleeg de aHUS-gids voor ouders voor aanvullende informatie over tekenen en
symptomen van meningokokkeninfecties bij zuigelingen en kinderen.

•

•

ALS U UW DOKTER NIET KUNT BEREIKEN, GA DAN NAAR DE DIENST  
SPOEDGEVALLEN

Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

De symptomen kennen die verband houden met infecties en wat u moet doen als u
die symptomen hebt.

Na stopzetting van de behandeling met eculizumab moet u door uw arts zorgvuldig
worden opgevolgd.

ZIJN ER ANDERE ASPECTEN DIE IN OVERWEGING MOETEN WORDEN 
GENOMEN TIJDENS EEN BEHANDELING MET RAVULIZUMAB?
Ernstige infecties: Indien u een actieve systemische infectie hebt, moet Ravulizumab
met extra voorzichtigheid worden toegediend. U moet uw symptomen opvolgen en elke 
verandering aan uw arts melden. 
U kunt een verhoogde vatbaarheid hebben voor infecties veroorzaakt door Neisseria-
soorten en kapseldragende bacteriën, zoals gedissemineerde gonokokkeninfecties. 
Indien u risico hebt op gonorroe, vraag dan raad aan uw arts of apotheker alvorens dit 
geneesmiddel te gebruiken. 

Bloedafwijkingen en kwaadaardigheden: Als u een patiënt met PNH bent, wordt u 
gecontroleerd op hematologische veranderingen. De PNH-laboratoriummonitoring kan 
uw arts mogelijk waarschuwen voor hematologische afwijkingen en maligniteiten. De 
PNH-laboratoriummonitoring wordt voortgezet tijdens de behandeling met Ravulizumab 
en gedurende een periode van minstens 16 weken na het stoppen met Ravulizumab.

Infusie/Allergische reacties: Ravulizumab bevat een eiwit en eiwitten kunnen bij
sommigen mensen infusie- of allergische reacties (waaronder anafylaxie) veroorzaken.
Als u tekenen of symptomen hebt nadat u Ravulizumab hebt gekregen, moet u uw arts 
raadplegen. 

Zwangerschap: Ravulizumab wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap. Vertel 
uw arts voordat u de behandeling met Ravulizumab begint of u zwanger bent of van 
plan bent zwanger te worden. Vrouwen in vruchtbare leeftijd moeten adequate 
anticonceptiemethoden gebruiken tijdens de behandeling en tot 8 maanden na de 
behandeling.  
Mannelijke patiënten die Ravulizumab gebruiken, mogen geen kind verwekken of 
sperma doneren tijdens de behandeling of tot 8 maanden na de behandeling.
Borstvoeding: Borstvoeding moet gestaakt worden tijdens behandeling met 
ravulizumab en gedurende 8 maanden na de behandeling. 

HOE BEGIN IK MIJN BEHANDELING MET RAVULIZUMAB?
Ravulizumab moet worden voorgeschreven door een arts.
U ontvangt een starterspakket met daarin:

• Patiëntenkaart: Het is voor patiënten die behandeld worden met Ravulizumab
heel belangrijk om bepaalde infecties snel te herkennen en te behandelen;
Daarom ontvangt u een patiëntenkaart waarop specifieke symptomen vermeld
staan waarop u altijd dient te letten. U moet deze kaart altijd bij u hebben tijdens
en tot 8 maanden na behandeling met Ravulizumab en tonen aan elke
gezondheidsbeoefenaar die u raadpleegt.

• Informatiebrochure voor Patiënten
Een informatiebrochure voor ouders van jonge kinderen met aHUS wordt
aan de ouders/wettelijke voogden van jonge kinderen gegeven.

•

Patiëntenbijsluiter•

Patiëntenregister
De PNH- en aHUS-registers zijn observationele en niet-interventionele multinationale 
onderzoeken bij patiënten. Hun doel is het verzamelen en evalueren van 
veiligheidsgegevens op lange termijn die specifiek zijn voor het gebruik van 
Ravulizumab of Eculizumab (een andere complementremmer) bij patiënten met PNH / 
aHUS. Uw arts zal u ook vragen of u mee wilt doen aan de registratie en registreert u 
als u akkoord gaat. Uw deelname is geheel vrijwillig en u kunt uw deelname op elk 
moment intrekken.

WELKE SYMPTOMEN DIENEN MIJ TE ALARMEREN TIJDENS DE BEHANDELING?

U MOET ZICH BEWUST ZIJN VAN DE TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN 
MENINGOKOKKENINFECTIE EN UW ARTS ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE 
STELLEN INDIEN EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN OPTREDEN:

MOET IK BEPAALDE STAPPEN ONDERNEMEN VOORDAT IK EEN BEHANDELING 
START?
Voordat een behandeling wordt gestart, zal uw arts met u het belang bespreken van:

• Gevaccineerd worden tegen meningokokkeninfectie en in sommige gevallen een
bepaald antibioticum krijgen om het risico op een infectie met een bepaalde bacterie,
Neisseria meningitidis genoemd, tot een minimum te beperken.

• Pediatrische patiënten: ontvangen van andere vaccinaties zoals Haemophilus influenza
en pneumokokkenvaccins

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u ten minste 2 weken vóór de eerste toediening 
van Ravulizumab wordt gevaccineerd tegen meningokokkeninfectie. Indien de behandeling met 
Ravulizumab minder dan 2 weken na de toediening van een meningokokkenvaccin wordt gestart, 
zal uw arts of verpleegkundige ervoor zorgen dat u tot 2 weken na de vaccinatie met geschikte 
antibiotica wordt behandeld om het risico van Neisseria meningitidis te verminderen.

Daarnaast zult u in de loop van uw behandeling nauwlettend worden opgevolgd voor een 
meningokokkeninfectie en andere infecties.

• Hoofdpijn met misselijkheid of
braken

• Hoofdpijn en koorts
• Hoofdpijn met een stijve nek of

rug
• Koorts
• Koorts en huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie

met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

+ SPOEDGEVALLENDIENST    +

TOON HEN UW PATIENTENKAART

4 5

Als ouders/verzorgers van pasgeborenen en zuigelingen dient u eraan te denken dat de
typische symptomen van hoofdpijn, koorts en een stijve nek wellicht moeilijk waar te nemen
zijn. Daarom dient u bij baby’s te letten op andere symptomen, zoals niet actief zijn,
prikkelbaarheid, braken en niet willen eten. 
Raadpleeg de gids voor ouders voor aanvullende informatie over tekenen en
symptomen van meningokokkeninfecties bij zuigelingen en kinderen.

•

•

ALS U UW DOKTER NIET KUNT BEREIKEN, GA DAN NAAR DE DIENST  
SPOEDGEVALLEN

Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

De symptomen kennen die verband houden met infecties en wat u moet doen als u
die symptomen hebt.

Na stopzetting van de behandeling met Ravulizumab moet u door uw arts 
zorgvuldig worden opgevolgd.

ZIJN ER ANDERE ASPECTEN DIE IN OVERWEGING MOETEN WORDEN 
GENOMEN TIJDENS EEN BEHANDELING MET RAVULIZUMAB?
Ernstige infecties: Indien u een actieve systemische infectie hebt, moet Ravulizumab
met extra voorzichtigheid worden toegediend. U moet uw symptomen opvolgen en elke 
verandering aan uw arts melden. 
U kunt een verhoogde vatbaarheid hebben voor infecties veroorzaakt door Neisseria-
soorten en kapseldragende bacteriën, zoals gedissemineerde gonokokkeninfecties. 
Indien u risico hebt op gonorroe, vraag dan raad aan uw arts of apotheker alvorens dit 
geneesmiddel te gebruiken. 

Bloedafwijkingen en kwaadaardigheden: Als u een patiënt met PNH bent, wordt u 
gecontroleerd op hematologische veranderingen. De PNH-laboratoriummonitoring kan 
uw arts mogelijk waarschuwen voor hematologische afwijkingen en maligniteiten. De 
PNH-laboratoriummonitoring wordt voortgezet tijdens de behandeling met Ravulizumab 
en gedurende een periode van minstens 16 weken na het stoppen met Ravulizumab.

Infusie/Allergische reacties: Ravulizumab bevat een eiwit en eiwitten kunnen bij
sommigen mensen infusie- of allergische reacties (waaronder anafylaxie) veroorzaken.
Als u tekenen of symptomen hebt nadat u Ravulizumab hebt gekregen, moet u uw arts 
raadplegen. 

Zwangerschap: Ravulizumab wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap. Vertel 
uw arts voordat u de behandeling met Ravulizumab begint of u zwanger bent of van 
plan bent zwanger te worden. Vrouwen in vruchtbare leeftijd moeten adequate 
anticonceptiemethoden gebruiken tijdens de behandeling en tot 8 maanden na de 
behandeling.  
Mannelijke patiënten die Ravulizumab gebruiken, mogen geen kind verwekken of 
sperma doneren tijdens de behandeling of tot 8 maanden na de behandeling.
Borstvoeding: Borstvoeding moet gestaakt worden tijdens behandeling met 
ravulizumab en gedurende 8 maanden na de behandeling. 

HOE BEGIN IK MIJN BEHANDELING MET RAVULIZUMAB?
Ravulizumab moet worden voorgeschreven door een arts.
U ontvangt een starterspakket met daarin:

• Patiëntenkaart: Het is voor patiënten die behandeld worden met Ravulizumab
heel belangrijk om bepaalde infecties snel te herkennen en te behandelen;
Daarom ontvangt u een patiëntenkaart waarop specifieke symptomen vermeld
staan waarop u altijd dient te letten. U moet deze kaart altijd bij u hebben tijdens
en tot 8 maanden na behandeling met Ravulizumab en tonen aan elke
gezondheidsbeoefenaar die u raadpleegt.

• Informatiebrochure voor Patiënten
Een informatiebrochure voor ouders van jonge kinderen met aHUS wordt
aan de ouders/wettelijke voogden van jonge kinderen gegeven.

•

Patiëntenbijsluiter•

Patiëntenregister
De PNH- en aHUS-registers zijn observationele en niet-interventionele multinationale 
onderzoeken bij patiënten. Hun doel is het verzamelen en evalueren van 
veiligheidsgegevens op lange termijn die specifiek zijn voor het gebruik van 
Ravulizumab of Eculizumab (een andere complementremmer) bij patiënten met PNH / 
aHUS. Uw arts zal u ook vragen of u mee wilt doen aan de registratie en registreert u 
als u akkoord gaat. Uw deelname is geheel vrijwillig en u kunt uw deelname op elk 
moment intrekken.



WELKE SYMPTOMEN DIENEN MIJ TE ALARMEREN TIJDENS DE BEHANDELING?

U MOET ZICH BEWUST ZIJN VAN DE TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN
MENINGOKOKKENINFECTIE EN UW ARTS ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE
STELLEN INDIEN EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN OPTREDEN:

MOET IK BEPAALDE STAPPEN ONDERNEMEN VOORDAT IK EEN BEHANDELING
START?
Voordat een behandeling wordt gestart, zal uw arts met u het belang bespreken van:

• Gevaccineerd worden tegen meningokokkeninfectie en in sommige gevallen een
bepaald antibioticum krijgen om het risico op een infectie met een bepaalde bacterie,
Neisseria meningitidis genoemd, tot een minimum te beperken.

• Pediatrische patiënten: andere vaccinaties zoals Haemophilus influenza en
pneumokokkenvaccins

Uw arts of verpleegkundige zal ervoor zorgen dat u ten minste 2 weken vóór de eerste toediening 
van Ravulizumab wordt gevaccineerd tegen meningokokkeninfectie. Indien de behandeling met 
Ravulizumab minder dan 2 weken na de toediening van een meningokokkenvaccin wordt gestart, 
zal uw arts of verpleegkundige ervoor zorgen dat u tot 2 weken na de vaccinatie met geschikte 
antibiotica wordt behandeld om het risico van Neisseria meningitidis te verminderen.

Daarnaast zult u in de loop van uw behandeling nauwlettend worden opgevolgd voor een 
meningokokkeninfectie en andere infecties.

• Hoofdpijn met misselijkheid of
braken

• Hoofdpijn en koorts
• Hoofdpijn met een stijve nek of

rug
• Koorts
• Koorts en huiduitslag
• Verwardheid
• Hevige spierpijn in combinatie

met griepachtige symptomen
• Gevoeligheid voor licht

+ SPOEDGEVALLENDIENST +

TOON HEN UW PATIENTENKAART

4 5

Als ouders/verzorgers van pasgeborenen en zuigelingen dient u eraan te denken dat de
typische symptomen van hoofdpijn, koorts en een stijve nek wellicht moeilijk waar te nemen
zijn. Daarom dient u bij baby’s te letten op andere symptomen, zoals niet actief zijn,
prikkelbaarheid, braken en niet willen eten. 
Raadpleeg de aHUS-gids voor ouders voor aanvullende informatie over tekenen en
symptomen van meningokokkeninfecties bij zuigelingen en kinderen.

•

•

ALS U UW DOKTER NIET KUNT BEREIKEN, GA DAN NAAR DE DIENST  
SPOEDGEVALLEN

Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

De symptomen kennen die verband houden met infecties en wat u moet doen als u
die symptomen hebt.

Na stopzetting van de behandeling met eculizumab moet u door uw arts zorgvuldig
worden opgevolgd.

ZIJN ER ANDERE ASPECTEN DIE IN OVERWEGING MOETEN WORDEN 
GENOMEN TIJDENS EEN BEHANDELING MET RAVULIZUMAB?
Ernstige infecties: Indien u een actieve systemische infectie hebt, moet Ravulizumab
met extra voorzichtigheid worden toegediend. U moet uw symptomen opvolgen en elke 
verandering aan uw arts melden. 
U kunt een verhoogde vatbaarheid hebben voor infecties veroorzaakt door Neisseria-
soorten en kapseldragende bacteriën, zoals gedissemineerde gonokokkeninfecties. 
Indien u risico hebt op gonorroe, vraag dan raad aan uw arts of apotheker alvorens dit 
geneesmiddel te gebruiken. 

Bloedafwijkingen en kwaadaardigheden: Als u een patiënt met PNH bent, wordt u 
gecontroleerd op hematologische veranderingen. De PNH-laboratoriummonitoring kan 
uw arts mogelijk waarschuwen voor hematologische afwijkingen en maligniteiten. De 
PNH-laboratoriummonitoring wordt voortgezet tijdens de behandeling met Ravulizumab 
en gedurende een periode van minstens 16 weken na het stoppen met Ravulizumab.

Infusie/Allergische reacties: Ravulizumab bevat een eiwit en eiwitten kunnen bij
sommigen mensen infusie- of allergische reacties (waaronder anafylaxie) veroorzaken.
Als u tekenen of symptomen hebt nadat u Ravulizumab hebt gekregen, moet u uw arts 
raadplegen. 

Zwangerschap: Ravulizumab wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap. Vertel 
uw arts voordat u de behandeling met Ravulizumab begint of u zwanger bent of van 
plan bent zwanger te worden. Vrouwen in vruchtbare leeftijd moeten adequate 
anticonceptiemethoden gebruiken tijdens de behandeling en tot 8 maanden na de 
behandeling.  
Mannelijke patiënten die Ravulizumab gebruiken, mogen geen kind verwekken of 
sperma doneren tijdens de behandeling of tot 8 maanden na de behandeling.
Borstvoeding: Borstvoeding moet gestaakt worden tijdens behandeling met 
ravulizumab en gedurende 8 maanden na de behandeling. 

HOE BEGIN IK MIJN BEHANDELING MET RAVULIZUMAB?
Ravulizumab moet worden voorgeschreven door een arts.
U ontvangt een starterspakket met daarin:

• Patiëntenkaart: Het is voor patiënten die behandeld worden met Ravulizumab
heel belangrijk om bepaalde infecties snel te herkennen en te behandelen;
Daarom ontvangt u een patiëntenkaart waarop specifieke symptomen vermeld
staan waarop u altijd dient te letten. U moet deze kaart altijd bij u hebben tijdens
en tot 8 maanden na behandeling met Ravulizumab en tonen aan elke
gezondheidsbeoefenaar die u raadpleegt.

• Informatiebrochure voor Patiënten
Een informatiebrochure voor ouders van jonge kinderen met aHUS wordt
aan de ouders/wettelijke voogden van jonge kinderen gegeven.

•

Patiëntenbijsluiter•

Patiëntenregister
De PNH- en aHUS-registers zijn observationele en niet-interventionele multinationale 
onderzoeken bij patiënten. Hun doel is het verzamelen en evalueren van 
veiligheidsgegevens op lange termijn die specifiek zijn voor het gebruik van 
Ravulizumab of Eculizumab (een andere complementremmer) bij patiënten met PNH / 
aHUS. Uw arts zal u ook vragen of u mee wilt doen aan de registratie en registreert u 
als u akkoord gaat. Uw deelname is geheel vrijwillig en u kunt uw deelname op elk 
moment intrekken.
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• Het onderbreken of beëindigen van de behandeling met Ravulizumab kan ervoor
zorgen dat de symptomen van PNH kort na het stoppen van de Ravulizumab
behandeling in ernstigere maten terugkeren. Uw arts zal nauwkeurig controleren op
tekenen en symptomen van ernstige hemolyse.

Risico op terugkeren van Trombotische microangiopathie (TMA)-symptomen na 
stopzetting van het geneesmiddel bij patiënten met aHUS

• Het onderbreken of beëindigen van de behandeling met Ravulizumab kan ervoor
zorgen dat uw aHUS-symptomen terugkomen

Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

Een verhoging van uw lactaatdehydrogenase (LDH) -spiegels, een
laboratoriummarker voor vernietiging van rode bloedcellen

+
één van de volgende criteria:

• plotselinge afname van de grootte van de PNH-kloon of een daling van het
hemoglobinegehalte

vermoeidheid
hemoglobinurie
buikpijn

•
•
•

kortademigheid (dyspneu)
bloedvataandoeningen (waaronder 
trombose)
slikproblemen (dysfagie)
erectiestoornis

•
•

•
•

TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN ERNSTIGE HEMOLYSE:

of terugkeer van symptomen zoals:

- een verandering in de mentale status
- epileptische aanvallen
- cardiovasculaire afwijkingen
- pericarditis
- gastro-intestinale symptomen/diarree
- trombose.

TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN TMA:

Als u de behandeling met Ravulizumab wilt stopzetten, bespreek dan van 
tevoren met uw arts de mogelijke bijwerkingen en risico’s. De risico's van 
stopzetting kunnen zijn:

Bij patiënten met PNH:
• Een verhoging van uw lactaatdehydrogenase (LDH) -spiegels, een
laboratoriummarker voor vernietiging van rode bloedcellen
• Een aanzienlijke afname van het aantal rode bloedcellen (bloedarmoede, ook wel

anemie genoemd)
• Donkere urine
• vermoeidheid
• Buikpijn
• Kortademigheid
• Moeite met slikken
• Erectiestoornissen (impotentie)
• Verwarring of verandering in uw mate van alertheid
• Pijn op de borst of angina pectoris
• Problemen met de nieren (een stijging van de hoeveelheid creatine in bloedserum)
• Bloedstolsels (trombose)

Bij patiënten met aHUS:
• Een aanzienlijke afname van uw aantal bloedplaatjes (trombocytopenie);
• Een verhoging van uw lactaatdehydrogenase (LDH) -spiegels, een

laboratoriummarker voor vernietiging van rode bloedcellen
• Een aanzienlijke toename van de vernietiging van uw rode bloedcellen;
• Minder plassen (problemen met uw nieren);
• Een toename van het creatininegehalte in uw serum (problemen met uw nieren);
• Verwardheid of een verandering in uw mate van alertheid;
• Verandering in uw gezichtsvermogen;
• Pijn op de borst, of angina pectoris;
• Kortademigheid;

• Bloedstolsels (trombose)

ALS U EEN VAN DEZE SYMPTOMEN HEEFT, NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS.

ALS U EEN VAN DEZE SYMPTOMEN HEEFT, NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS.

• Buikpijn, diarree

HOE WORDT RAVULIZUMAB TOEGEDIEND?
Zoals met alle geneesmiddelen die via een intraveneuze infusie worden toegediend, 
kan Ravulizumab een onmiddellijke of een vertraagde reactie veroorzaken. Gelieve uw 
arts te raadplegen. 

Omdat er een risico is op een infusiereactie (inclusief allergische reactie), wordt
u na elke infusie gedurende ongeveer een uur gemonitord. De instructies van uw 
arts moeten zorgvuldig worden opgevolgd. 

HOELANG ZAL IK RAVULIZUMAB MOETEN GEBRUIKEN?
Aangezien PNH/aHUS een chronische ziekte is, is Ravulizumab bedoeld als een 
langetermijnbehandeling.
Het onderbreken of beëindigen van de behandeling met Ravulizumab kan ervoor 
zorgen dat uw symptomen terugkomen.

U mag de behandeling met Ravulizumab niet stopzetten zonder er eerst met uw 
arts over te hebben gepraat en zonder medisch toezicht.

Risico op ernstige hemolyse na stopzetting van het geneesmiddel bij patiënten 
met PNH
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- epileptische aanvallen
- cardiovasculaire afwijkingen
- pericarditis
- gastro-intestinale symptomen/diarree
- trombose.

TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN TMA:

Als u de behandeling met Ravulizumab wilt stopzetten, bespreek dan van 
tevoren met uw arts de mogelijke bijwerkingen en risico’s. De risico's van 
stopzetting kunnen zijn:

Bij patiënten met PNH:
• Een verhoging van uw lactaatdehydrogenase (LDH) -spiegels, een
laboratoriummarker voor vernietiging van rode bloedcellen
• Een aanzienlijke afname van het aantal rode bloedcellen (bloedarmoede, ook wel

anemie genoemd)
• Donkere urine
• vermoeidheid
• Buikpijn
• Kortademigheid
• Moeite met slikken
• Erectiestoornissen (impotentie)
• Verwarring of verandering in uw mate van alertheid
• Pijn op de borst of angina pectoris
• Problemen met de nieren (een stijging van de hoeveelheid creatine in bloedserum)
• Bloedstolsels (trombose)

Bij patiënten met aHUS:
• Een aanzienlijke afname van uw aantal bloedplaatjes (trombocytopenie);
• Een verhoging van uw lactaatdehydrogenase (LDH) -spiegels, een

laboratoriummarker voor vernietiging van rode bloedcellen
• Een aanzienlijke toename van de vernietiging van uw rode bloedcellen;
• Minder plassen (problemen met uw nieren);
• Een toename van het creatininegehalte in uw serum (problemen met uw nieren);
• Verwardheid of een verandering in uw mate van alertheid;
• Verandering in uw gezichtsvermogen;
• Pijn op de borst, of angina pectoris;
• Kortademigheid;

• Bloedstolsels (trombose)

ALS U EEN VAN DEZE SYMPTOMEN HEEFT, NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS.

ALS U EEN VAN DEZE SYMPTOMEN HEEFT, NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS.

• Buikpijn, diarree

HOE WORDT RAVULIZUMAB TOEGEDIEND?
Zoals met alle geneesmiddelen die via een intraveneuze infusie worden toegediend, 
kan Ravulizumab een onmiddellijke of een vertraagde reactie veroorzaken. Gelieve uw 
arts te raadplegen. 

Omdat er een risico is op een infusiereactie (inclusief allergische reactie), wordt
u na elke infusie gedurende ongeveer een uur gemonitord. De instructies van uw 
arts moeten zorgvuldig worden opgevolgd. 

HOELANG ZAL IK RAVULIZUMAB MOETEN GEBRUIKEN?
Aangezien PNH/aHUS een chronische ziekte is, is Ravulizumab bedoeld als een 
langetermijnbehandeling.
Het onderbreken of beëindigen van de behandeling met Ravulizumab kan ervoor 
zorgen dat uw symptomen terugkomen.

U mag de behandeling met Ravulizumab niet stopzetten zonder er eerst met uw 
arts over te hebben gepraat en zonder medisch toezicht.

Risico op ernstige hemolyse na stopzetting van het geneesmiddel bij patiënten 
met PNH



Verklarende woordenlijst 
Anemie 
Tekort aan rode bloedcellen wat tot vermoeidheid 
en andere symptomen kan leiden. 

Anticoagulantia  
(soms ook bloedverdunners genoemd) 
Geneesmiddelen die het stollingsvermogen van 
het bloed verminderen en de vorming van 
bloedklonters helpen voorkomen. 

Bloedklonters 
Wanneer talrijke bloedplaatjes zich aan elkaar 
hechten, ontstaat er een bloedklonter die, 
afhankelijk van zijn grootte en plaats, de 
bloedstroom in de aders en slagaders kan 
blokkeren (zie “trombose”). 

Chronische hemolyse 
De vernietiging van rode bloedcellen 
(hemolyse) over een lange periode 
(chronisch). 

Complementsysteem (ook wel complement-
cascade of gewoonweg complement genoemd)  
Het onderdeel van het immuunsysteem dat 
bacteriën en andere lichaamsvreemde 
cellen vernietigt. Bij PNH is het complement 
verantwoordelijk voor de vernietiging van de 
rode bloedcellen die niet over bepaalde 
beschermende eiwitten beschikken. 

Hemoglobine 
Roodbruine stof die in rode bloedcellen zit en 
zuurstof in heel het organisme transporteert. 

Hemoglobinurie 
De aanwezigheid van hemoglobine in de urine. 
Technische term voor de donkere “coca-cola” 
kleur van de urine bij sommige patiënten met 
PHN. Wanneer rode bloedcellen uit elkaar vallen 
of vernietigd worden zoals bij PNH, komt 
hemoglobine vrij. Wanneer de hemoglobine niet 
door het organisme wordt verwerkt, wordt ze 
uitgescheiden als afvalstof en zorgt voor de 
typische bruine colakleur van de urine. 

Meningokokkeninfectie 
Een infectie die veroorzaakt wordt door de 
bacterie Neisseria meningitidis (ook 
meningococcus genoemd.) 
Dit kan leiden tot hersenvliesontsteking of 
een wijdverspreide bloedinfectie (sepsis). 

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie 
(PNH) 
Een zeldzame bloedaandoening die 
gekenmerkt wordt door de vernietiging of 
chronische hemolyse van rode bloedcellen 
door het complementsysteem. Deze 
aandoening kan ernstige gevolgen hebben, 
zoals bloedarmoede, vermoeidheid en 
trombose. 

Nieraandoening of -stoornis
Een aandoening waarbij de nieren niet 
meer werken en geen afvalstoffen kunnen 
verwijderen of de hoeveelheid water en 
essentiële stoffen in het lichaam kunnen 
reguleren.

Gonokokkeninfectie
Een seksueel overdraagbare infectie 
veroorzaakt door de bacterie Neisseria 
gonorrhoea (ook wel genorroe 
genoemd). Deze infectie kan zich via de 
bloedbaan verspreiden (sepsis).

Atypisch hemolytisch-uremisch syndroom 
(aHUS)
Een zeldzame aandoening die veroorzaakt wordt 
door chronische en overmatige activatie van het 
complementsysteem, een onderdeel van uw 
normale immuunsysteem. Het overactieve 
complementsysteem beschadigt kleine 
bloedvaten en leidt tot de vorming van 
bloedklonters in het hele lichaam, een proces dat 
trombotische microangiopathie (TMA) wordt 
genoemd. TMA kan vele organen beschadigen, 
waaronder de hersenen, de nieren en het hart.

Rode bloedcellen
Rode bloedcellen transporteren zuurstof

te makendoor gebruik van een
eiwitcomplex dat hemoglobine wordt
genoemd. Bij PNH worden de rode 
bloedcellen voortdurend aangevallen en
vernietigd door het complementsysteem
omdat ze niet over bepaalde belangrijke
beschermende eiwitten beschikken.

Trombose (trombotische voorvallen) 
De vorming van een bloedklonter waardoor 
de bloedstroom door een bloedvat kan 
worden geblokkeerd. Bij PNH kunnen 
bloedklonters op de gebruikelijke plaatsen 
ontstaan, maar ook op ongewone plaatsen 
zoals de bloedvaten in de buik (zie
“bloedklonters”).

Trombotische microangiopathie (TMA)
Een beschrijving van het proces bij aHUS 
waarbij kleine bloedvaten worden 
vernietigd en bloedklonters worden 
gevormd in die beschadigde
bloedvaten. TMA wordt veroorzaakt door 
een chronische en overmatige activatie van 
het complementsysteem waardoor 
patiënten met aHUS schade ondervinden 
en ziek worden.

 
 

Rode bloedcellen 
Rode bloedcellen transporteren zuurstof 
door gebruik te maken van een 
eiwitcomplex dat hemoglobine wordt 
genoemd. Bij PNH worden de rode 
bloedcellen voortdurend aangevallen en 
vernietigd door het complementsysteem 
omdat ze niet over bepaalde belangrijke 
beschermende eiwitten beschikken. 



Verklarende woordenlijst
Anemie
Tekort aan rode bloedcellen wat tot vermoeidheid 
en andere symptomen kan leiden. 

Anticoagulantia  
(soms ook bloedverdunners genoemd) 
Geneesmiddelen die het stollingsvermogen van 
het bloed verminderen en de vorming van 
bloedklonters helpen voorkomen.

Bloedklonters
Wanneer talrijke bloedplaatjes zich aan elkaar 
hechten, ontstaat er een bloedklonter die, 
afhankelijk van zijn grootte en plaats, de 
bloedstroom in de aders en slagaders kan 
blokkeren (zie “trombose”).

Chronische hemolyse
De vernietiging van rode bloedcellen 
(hemolyse) over een lange periode
(chronisch). 

Complementsysteem (ook wel complement-
cascade of gewoonweg complement genoemd)  
Het onderdeel van het immuunsysteem dat 
bacteriën en andere lichaamsvreemde 
cellen vernietigt. Bij PNH is het complement 
verantwoordelijk voor de vernietiging van de 
rode bloedcellen die niet over bepaalde 
beschermende eiwitten beschikken. 

Hemoglobine
Roodbruine stof die in rode bloedcellen zit en 
zuurstof in heel het organisme transporteert. 
Deze stof is verantwoordelijk voor de 
typische donkere kleur van de urine bij PNH.

Hemoglobinurie 
De aanwezigheid van hemoglobine in de urine. 
Technische term voor de donkere “coca-cola” 
kleur van de urine bij sommige patiënten met 
PHN. Wanneer rode bloedcellen uit elkaar vallen 
of vernietigd worden zoals bij PNH, komt 
hemoglobine vrij. Wanneer de hemoglobine niet 
door het organisme wordt verwerkt, wordt ze 
uitgescheiden als afvalstof en zorgt voor de 
typische bruine colakleur van de urine. 

Meningokokkeninfectie
Een infectie die veroorzaakt wordt door de 
bacterie Neisseria meningitidis (ook
meningococcus genoemd.)
Dit kan leiden tot hersenvliesontsteking of
een wijdverspreide bloedinfectie (sepsis).

Sepsis
De aanwezigheid van bacteriën
(bacteriemie), andere infectieuze
organismen of toxines geproduceerd door
infectieuze organismen in de bloedstroom
die zich over het lichaam verspreiden.

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie
(PNH)
Een zeldzame bloedaandoening die
gekenmerkt wordt door de vernietiging of
chronische hemolyse van rode bloedcellen
door het complementsysteem. Deze
aandoening kan ernstige gevolgen hebben,
zoals bloedarmoede, vermoeidheid en 
trombose.

Nieraandoening of -stoornis
Een aandoening waarbij de nieren niet 
meer werken en geen afvalstoffen kunnen 
verwijderen of de hoeveelheid water en 
essentiële stoffen in het lichaam kunnen 
reguleren.

Gonokokkeninfectie
Een seksueel overdraagbare infectie 
veroorzaakt door de bacterie Neisseria 
gonorrhoea (ook wel genorroe 
genoemd). Deze infectie kan zich via de 
bloedbaan verspreiden (sepsis).

Atypisch hemolytisch-uremisch syndroom 
(aHUS)
Een zeldzame aandoening die veroorzaakt wordt 
door chronische en overmatige activatie van het 
complementsysteem, een onderdeel van uw
normale immuunsysteem. Het overactieve 
complementsysteem beschadigt kleine 
bloedvaten en leidt tot de vorming van 
bloedklonters in het hele lichaam, een proces dat 
trombotische microangiopathie (TMA) wordt 
genoemd. TMA kan vele organen beschadigen, 
waaronder de hersenen, de nieren en het hart.

Trombose (trombotische voorvallen) 
De vorming van een bloedklonter waardoor 
de bloedstroom door een bloedvat kan 
worden geblokkeerd. Bij PNH kunnen 
bloedklonters op de gebruikelijke plaatsen 
ontstaan, maar ook op ongewone plaatsen 
zoals de bloedvaten in de buik (zie 
“bloedklonters”). 

Trombotische microangiopathie (TMA)
Een beschrijving van het proces bij aHUS 
waarbij kleine bloedvaten worden 
vernietigd en bloedklonters worden 
gevormd in die beschadigde
bloedvaten. TMA wordt veroorzaakt door 
een chronische en overmatige activatie van 
het complementsysteem waardoor 
patiënten met aHUS schade ondervinden 
en ziek worden.

Sepsis 
De aanwezigheid van bacteriën 
(bacteriemie), andere infectieuze 
organismen of toxines geproduceerd door 
infectieuze organismen in de bloedstroom 
die zich over het lichaam verspreiden. 



Als u de arts van het kind niet kunt bereiken, breng het kind 
dan onmiddellijk naar de spoedeisende hulpafdeling en toon
deze kaart aan het personeel. Zelfs als uw kind is gestopt met 
het gebruik van Ravulizumab, moet u deze kaart tot 8
maanden na de laatste dosis Ravulizumab bij u houden. Het 
risico van meningokokkeninfectie bij uw kind kan tot 8 
maanden na de laatste dosis Ravulizumab aanhouden.

Belangrijke informatie voor toezicht houdende personen

Dit kind wordt momenteel behandeld met raviluzumab en het is 
mogelijk dat zijn of haar natuurlijke weerstand tegen infecties
verzwakt is, vooral de weerstand tegen meningokokkeninfecties, 
zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging (ook wel sepsis
genoemd).
Als u merkt dat het kind een van de tekenen of symptomen heeft 
die op deze kaart worden vermeld en die kunnen wijzen op een 
ernstige infectie, bel dan onmiddellijk zijn of haar arts.

Een meningokokkeninfectie kan in minder dan 4 uur tijd
levensbedreigend worden.
Als zich ÉÉN teken of symptoom voordoet, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts.

Naam van de patiënt:

Contactgegevens van de ouder/voogd:

Naam van de arts:

Contactgegevens van de arts:

Pediatrische veiligheidsinformatiekaart
Notities



Als u de arts van het kind niet kunt bereiken, breng het kind 
dan onmiddellijk naar de spoedeisende hulpafdeling en toon
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Naam van de arts:

Contactgegevens van de arts:

Pediatrische veiligheidsinformatiekaart
Notities



Informatie voor de 
patiënt

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb 
▼Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie
over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij 
bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands 
Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u 
ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.  

Meer informatie 
Deze informatie is ook terug te vinden op https://alexion.com/documents/
netherlands_ultomiris_PTBRO.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.  
Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.  
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl). 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
Alexion Europe SAS - Frankrijk

This educational material corresponds to EU RMP v3.0: ULT_PNH/
aHUS_EURMP3.0_PTBRO_EU_v3.0-09222021

Ravulizumab 
Concentraat voor oplossing voor infusie

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) EN 
atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) 

Let op bij gebruik van Ravulizumab. 
Ravulizumab is het werkzaam bestanddeel in 

het medicijn. Uw medicijn kan ook een andere 
(merk)naam dragen. Kijk dus goed over welk 

medicijn dit gaat.

Dit document werd het laatst goedgekeurd in 06/2021 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) - V2 



Informatie voor de ouders/
verzorgers van de patiënt

Zeer belangrijke veiligheidsinformatie  voor 
zuigelingen en kinderen die ravulizumab gebruiken.

Let op bij gebruik van ravulizumab. Ravulizumab is het 
werkzaam bestanddeel in het medicijn. Het medicijn van 

uw kind kan ook een andere (merk)naam dragen. 
Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.

Ravulizumab
concentraat voor oplossing voor infusie

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) EN 
Atypisch Hemolytisch-Uremisch Syndroom (aHUS)

Dit document werd het laatst goedgekeurd in 11/2021 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)  - V2 



Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

Aangezien ravulizumab een deel van het immuunsysteem van het lichaam
blokkeert, is het mogelijk dat de natuurlijke weerstand van uw kind tegen
infecties verzwakt is, vooral de weerstand tegen bepaalde organismen die
een meningokokkeninfectie (ernstige infectie van de hersenvliezen en sepsis)
en andere Neisseria-infecties veroorzaken. Meningokokkeninfecties zijn
UITERST GEVAARLIJK en kunnen in minder dan 4 uur tijd
LEVENSBEDREIGEND worden. Geef deze brochure aan personen die
verantwoordelijk zijn voor de zorg van uw kind (bijvoorbeeld een leerkracht,
babysitter/oppas, personeel van een kinderdagverblijf) zodat ze de tekenen
en symptomen van een meningokokkeninfectie beter kunnen herkennen. Ze
moeten ONMIDDELLIJK een arts raadplegen als zich één teken of symptoom
voordoet.
Ravulizumab wordt met een infuus toegediend - het is een vloeibaar
geneesmiddel dat via de ader in het lichaam wordt gebracht en dat moet
worden bereid door een arts of door iemand die is opgeleid om dit
geneesmiddel te geven. Als ravulizumab een reactie veroorzaakt, breng dan
de arts die uw kind ravulizumab toediende daarvan op de hoogte.

ZEER BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Ravulizumab - 
Hulp bij behandeling van aHUS
Ravulizumab is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de 
behandeling van een zeer ernstige ziekte, namelijk aHUS, die 
wordt veroorzaakt door chronische en overmatige activering van 
het complementsysteem (een deel van het normale 
immuunsysteem). De werking van sommige geneesmiddelen, 
zoals ravulizumab, gebeurt door een invloed uit te oefenen op het 
immuunsysteem van het lichaam.
Ze kunnen uw kind dus vatbaarder maken voor bepaalde 
infecties.
Lees de hierna vermelde 'zeer belangrijke veiligheidsinformatie' 
door.

Uw kind krijgt een vaccinatie of een 
antibioticum zodat de kans kleiner is dat 
uw kind een meningokokkeninfectie 
krijgt. Minstens 2 weken voordat uw 
kind het eerste infuus met ravulizumab 
krijgt, moet uw kind tegen 
meningokokkeninfecties worden 
gevaccineerd of hij/zij moet antibiotica 
krijgen tot 2 weken na vaccinatie.
Een vaccinatie en een antibioticum 
kunnen uw kind echter niet helemaal 
beschermen tegen een 
meningokokkeninfectie.

Uw kind moet ook gevaccineerd worden tegen Haemophilus influenzae en 
pneumokokkeninfecties, minstens 2 weken voor de eerste dosis 
ravulizumab, in overeenstemming met de nationale aanbevelingen die per 
leeftijdscategorie gelden. Gelieve hiervoor de huisarts of de behandelende 
arts te raadplegen.

Een meningokokkeninfectie kan in minder dan 4 uur tijd 
levensbedreigend worden.

Vroege symptomen van een meningokokkeninfectie kunnen zijn:

• Koorts

• Hoofdpijn

• Braken

• Diarree

• Spierpijn

• Buikkrampen

• Koorts met koude handen en/of
voeten

Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.
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en andere Neisseria-infecties veroorzaken. Meningokokkeninfecties zijn 
UITERST GEVAARLIJK en kunnen in minder dan 4 uur tijd 
LEVENSBEDREIGEND worden. Geef deze brochure aan personen die 
verantwoordelijk zijn voor de zorg van uw kind (bijvoorbeeld een leerkracht, 
babysitter/oppas, personeel van een kinderdagverblijf) zodat ze de tekenen 
en symptomen van een meningokokkeninfectie beter kunnen herkennen. Ze 
moeten ONMIDDELLIJK een arts raadplegen als zich één teken of symptoom 
voordoet.
Ravulizumab wordt met een infuus toegediend - het is een vloeibaar 
geneesmiddel dat via de ader in het lichaam wordt gebracht en dat moet 
worden bereid door een arts of door iemand die is opgeleid om dit 
geneesmiddel te geven. Als ravulizumab een reactie veroorzaakt, breng dan 
de arts die uw kind ravulizumab toediende daarvan op de hoogte.

ZEER BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Ravulizumab - Hulp bij behandeling
van PNH/aHUS

Ravulizumab is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de 
behandeling van een zeldzame bloedziekte, namelijk PNH en een 
zeer ernstige ziekte, namelijk aHUS. Ravulizumab richt zich op het 
complementsysteem (een deel van het normale immuunsysteem), 
en kan kan uw kind dus vatbaarder maken voor bepaalde infecties. 
Lees de hierna vermelde 'zeer belangrijke veiligheidsinformatie' 
door.

Uw kind krijgt een vaccinatie of een 
antibioticum zodat de kans kleiner is dat 
uw kind een meningokokkeninfectie 
krijgt. Minstens 2 weken voordat uw 
kind het eerste infuus met ravulizumab 
krijgt, moet uw kind tegen 
meningokokkeninfecties worden 
gevaccineerd of hij/zij moet antibiotica 
krijgen tot 2 weken na vaccinatie.
Een vaccinatie en een antibioticum 
kunnen uw kind echter niet helemaal 
beschermen tegen een 
meningokokkeninfectie.

Uw kind moet ook gevaccineerd worden tegen Haemophilus influenzae en 
pneumokokkeninfecties, minstens 2 weken voor de eerste dosis 
ravulizumab, in overeenstemming met de nationale aanbevelingen die per 
leeftijdscategorie gelden. Gelieve hiervoor de huisarts of de behandelende 
arts te raadplegen.

Een meningokokkeninfectie kan in minder dan 4 uur tijd 
levensbedreigend worden.

Vroege symptomen van een meningokokkeninfectie kunnen zijn:

• Koorts

• Hoofdpijn

• Braken

• Diarree

• Spierpijn

• Buikkrampen

• Koorts met koude handen en/of
voeten



Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

Aangezien ravulizumab een deel van het immuunsysteem van het lichaam
blokkeert, is het mogelijk dat de natuurlijke weerstand van uw kind tegen
infecties verzwakt is, vooral de weerstand tegen bepaalde organismen die
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verantwoordelijk zijn voor de zorg van uw kind (bijvoorbeeld een leerkracht,
babysitter/oppas, personeel van een kinderdagverblijf) zodat ze de tekenen
en symptomen van een meningokokkeninfectie beter kunnen herkennen. Ze
moeten ONMIDDELLIJK een arts raadplegen als zich één teken of symptoom
voordoet.
Ravulizumab wordt met een infuus toegediend - het is een vloeibaar
geneesmiddel dat via de ader in het lichaam wordt gebracht en dat moet
worden bereid door een arts of door iemand die is opgeleid om dit
geneesmiddel te geven. Als ravulizumab een reactie veroorzaakt, breng dan
de arts die uw kind ravulizumab toediende daarvan op de hoogte.

ZEER BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Ravulizumab - 
Hulp bij behandeling van aHUS
Ravulizumab is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de 
behandeling van een zeer ernstige ziekte, namelijk aHUS, die 
wordt veroorzaakt door chronische en overmatige activering van 
het complementsysteem (een deel van het normale 
immuunsysteem). De werking van sommige geneesmiddelen, 
zoals ravulizumab, gebeurt door een invloed uit te oefenen op het 
immuunsysteem van het lichaam.
Ze kunnen uw kind dus vatbaarder maken voor bepaalde 
infecties.
Lees de hierna vermelde 'zeer belangrijke veiligheidsinformatie' 
door.

Uw kind krijgt een vaccinatie of een 
antibioticum zodat de kans kleiner is dat 
uw kind een meningokokkeninfectie 
krijgt. Minstens 2 weken voordat uw 
kind het eerste infuus met ravulizumab 
krijgt, moet uw kind tegen 
meningokokkeninfecties worden 
gevaccineerd of hij/zij moet antibiotica 
krijgen tot 2 weken na vaccinatie.
Een vaccinatie en een antibioticum 
kunnen uw kind echter niet helemaal 
beschermen tegen een 
meningokokkeninfectie.

Uw kind moet ook gevaccineerd worden tegen Haemophilus influenzae en 
pneumokokkeninfecties, minstens 2 weken voor de eerste dosis 
ravulizumab, in overeenstemming met de nationale aanbevelingen die per 
leeftijdscategorie gelden. Gelieve hiervoor de huisarts of de behandelende 
arts te raadplegen.

Een meningokokkeninfectie kan in minder dan 4 uur tijd 
levensbedreigend worden.

Vroege symptomen van een meningokokkeninfectie kunnen zijn:

• Koorts

• Hoofdpijn

• Braken

• Diarree

• Spierpijn

• Buikkrampen

• Koorts met koude handen en/of
voeten
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Uw kind krijgt ravulizumab, 
wat de natuurlijke weerstand 
tegen een
meningokokkeninfectie en 
sepsis verzwakt. Een 
meningokokkeninfectie en 
sepsis zijn uiterst
gevaarlijke infecties en 
kunnen snel 
levensbedreigend worden.
Deze illustraties kunnen u 
helpen bij het herkennen 
van tekenen en
symptomen die bij 
zuigelingen en kinderen 
kunnen voorkomen.

Bijkomende symptomen en 
tekenen kunnen 
voorkomen bij kinderen:

• Ernstige spierpijn

• Ernstige hoofdpijn

• Verwardheid

• Prikkelbaarheid

Zuigelingen en kinderen Zuigelingen en kinderen

Tekenen en symptomen van een 
meningokokkeninfectie en/of sepsis, 
levensbedreigende infecties

Koorts, koude 
handen en voeten

Stijve nek, geen helder 
licht kunnen verdragen

Snelle 
ademhaling

Bleke, vlekkerige huid,  
vlekken/huiduitslag

Zzz

Niet willen eten 
en/of braken

Niet willen 
gepakt worden

Suf, zwak, 
niet reageren

Anders huilen dan 
gewoonlijk, zeuren

Strak aanvoelen of 
uitstulping van de

gewoonlijk zachte vlek 
op het hoofd

Stuiptrekkingen

Niet iedereen krijgt al deze tekenen en symptomen van een 
meningokokkeninfectie en sepsis. Het is zeer belangrijk dat u 

ONMIDDELLIJK een arts raadpleegt als u ÉÉN van deze tekenen en 
symptomen opmerkt.!

Wacht niet tot huiduitslag optreedt, omdat er niet altijd sprake is van 
huiduitslag. Als zich ÉÉN teken of symptoom voordoet, raadpleeg

dan ONMIDDELLIJK een arts.
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De pediatrische veiligheidsinformatiekaart achteraan deze brochure bevat 
belangrijke veiligheidsinformatie die u of iemand die verantwoordelijk is voor de
zorg van uw kind moet weten wanneer uw kind met ravulizumab wordt behandeld
en ook nog na de behandeling. Omdat ravulizumab de natuurlijke weerstand van
uw kind tegen infecties kan verzwakken, is het belangrijk dat de tekenen en
symptomen van infecties, waaronder die van een meningokokkeninfectie en
sepsis, worden herkend. Op deze kaart staat een lijst met tekenen en
symptomen van die infecties. Op die manier kan iemand die toezicht houdt op uw
kind een infectie van een meningokokkeninfectie en sepsis herkennen en
ONMIDDELLIJK een arts raadplegen.

Vul de kaart in en geef ze aan iemand die verantwoordelijk is voor de zorg van uw
kind (bijvoorbeeld een leerkracht, babysitter/oppas, het personeel in een 
kinderdagverblijf).
Zelfs als uw kind is gestopt met het gebruik van Ravulizumab, moet u deze kaart
tot 8 maanden na de laatste dosis Ravulizumab bij u houden. Het risico van
meningokokkeninfectie bij uw kind kan tot 8 maanden na de laatste dosis
Ravulizumab aanhouden.
Extra kopieën van deze brochure en veiligheidskaart zijn verkrijgbaar via uw
behandelende arts.

Meningokokkeninfecties zijn UITERST GEVAARLIJK en kunnen in minder dan 4
uur tijd LEVENSBEDREIGEND worden. Geef deze brochure aan personen die
verantwoordelijk zijn voor de zorg van uw kind zodat ze de tekenen en
symptomen van een meningokokkeninfectie beter kunnen herkennen. Ze moeten
ONMIDDELLIJK een arts raadplegen als zich één teken of symptoom voordoet.

Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie. Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

Informeer de persoon die toezicht houdt op uw kind dat deze kaart
moet worden getoond aan al het medische personeel dat betrokken
is bij de behandeling van uw kind, in het geval dat uw kind medische

zorg nodig heeft.

Pediatrische veiligheidsinformatiekaart
Aangezien ravulizumab een deel van het immuunsysteem van het lichaam
blokkeert, is het mogelijk dat de natuurlijke weerstand van uw kind tegen
infecties verzwakt is, vooral de weerstand tegen bepaalde organismen die een
meningokokkeninfectie (ernstige infectie van de hersenvliezen en sepsis) en
andere Neisseria-infecties veroorzaken.
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Als u de arts van het kind niet kunt bereiken, breng het kind 
dan onmiddellijk naar de spoedeisende hulpafdeling en toon
deze kaart aan het personeel. Zelfs als uw kind is gestopt met 
het gebruik van Ravulizumab, moet u deze kaart tot 8
maanden na de laatste dosis Ravulizumab bij u houden. Het 
risico van meningokokkeninfectie bij uw kind kan tot 8 
maanden na de laatste dosis Ravulizumab aanhouden.

Belangrijke informatie voor toezicht houdende personen

Dit kind wordt momenteel behandeld met raviluzumab en het is 
mogelijk dat zijn of haar natuurlijke weerstand tegen infecties
verzwakt is, vooral de weerstand tegen meningokokkeninfecties, 
zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging (ook wel sepsis
genoemd).
Als u merkt dat het kind een van de tekenen of symptomen heeft 
die op deze kaart worden vermeld en die kunnen wijzen op een 
ernstige infectie, bel dan onmiddellijk zijn of haar arts.

Een meningokokkeninfectie kan in minder dan 4 uur tijd
levensbedreigend worden.
Als zich ÉÉN teken of symptoom voordoet, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts.

Naam van de patiënt:

Contactgegevens van de ouder/voogd:

Naam van de arts:

Contactgegevens van de arts:

Pediatrische veiligheidsinformatiekaart
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Als u de arts van het kind niet kunt bereiken, breng het kind 
dan onmiddellijk naar de spoedeisende hulpafdeling en toon 
deze kaart aan het personeel. Zelfs als uw kind is gestopt met 
het gebruik van Ravulizumab, moet u deze kaart tot 8 
maanden na de laatste dosis Ravulizumab bij u houden. Het 
risico van meningokokkeninfectie bij uw kind kan tot 8 
maanden na de laatste dosis Ravulizumab aanhouden.

Belangrijke informatie voor toezicht houdende personen

Dit kind wordt momenteel behandeld met ravulizumab en het is 
mogelijk dat zijn of haar natuurlijke weerstand tegen infecties 
verzwakt is, vooral de weerstand tegen meningokokkeninfecties, 
zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging (ook wel sepsis 
genoemd).
Als u merkt dat het kind een van de tekenen of symptomen heeft 
die op deze kaart worden vermeld en die kunnen wijzen op een 
ernstige infectie, bel dan onmiddellijk zijn of haar arts.

Een meningokokkeninfectie kan in minder dan 4 uur tijd 
levensbedreigend worden.
Als zich ÉÉN teken of symptoom voordoet, raadpleeg dan 
onmiddellijk een arts.

Naam van de patiënt: 

Contactgegevens van de ouder/voogd: 

Naam van de arts: 

Contactgegevens van de arts: 
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Notities

VAAK VOORKOMENDE TEKENEN EN SYMPTOMEN:

Koorts, koude handen en voeten Anders huilen dan gewoonlijk,
zeuren

Stijve nek, geen helder licht 
kunnen verdragen Strak aanvoelen of uitstulping 

van de gewoonlijk zachte vlek op 
het hoofdSnelle ademhaling

StuiptrekkingenBleke, vlekkerige huid;
vlekken/huiduitslag

Ernstige spierpijn
Niet willen eten en/of braken

Ernstige hoofdpijn
Niet willen gepakt worden

Verwardheid
Suf, zwak, niet reageren

Prikkelbaarheid

Symptomen van een meningokokkeninfectie
en sepsis bij zuigelingen en kinderen:

Deze patiënt kreeg een behandeling met ravulizumab voorgeschreven. Ravulizumab is 
een anti-lichaam dat de activatie van het terminale complement remt. Door het 
werkingsmechanisme van ravulizumab kan het gebruik ervan de patiënt vatbaarder 
maken voor een meningokokkeninfectie (Neisseria meningitidis). Voordat de behandeling 
werd gestart, heeft deze patiënt een meningokokkenvaccin of antibiotica gekregen, maar 
hij of zij kan toch nog vatbaar zijn voor meningokokkeninfecties of andere algemene 
infecties. U dient zorgvuldig te letten op het optreden van vroege tekenen van een 
meningokokkeninfectie, onmiddellijk te evalueren of een infectie wordt vermoed en, indien 
nodig, met antibiotica behandelen. Sommige patiënten reageerden op het infuus nadat 
ravulizumab was toegediend. Vaak voorkomende, algemene aandoeningen of 
aandoeningen op de plaats van toedienen, zijn onder meer pijn op de borst, rillingen, 
vermoeidheid, asthenie, infusiegerelateerde reactie, oedeem en pyrexie. Raadpleeg voor 
meer informatie over ravulizumab de Samenvatting van de Productkenmerken. Bel bij 
vragen over de veiligheid het nummer +32 (0)2 548 3667.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR MEDISCH PERSONEEL

Pediatrische veiligheidsinformatiekaart



Als u de arts van het kind niet kunt bereiken, breng het kind 
dan onmiddellijk naar de spoedeisende hulpafdeling en toon 
deze kaart aan het personeel. Zelfs als uw kind is gestopt met 
het gebruik van Ravulizumab, moet u deze kaart tot 8 
maanden na de laatste dosis Ravulizumab bij u houden. Het 
risico van meningokokkeninfectie bij uw kind kan tot 8 
maanden na de laatste dosis Ravulizumab aanhouden.

Belangrijke informatie voor toezicht houdende personen

Dit kind wordt momenteel behandeld met raviluzumab en het is 
mogelijk dat zijn of haar natuurlijke weerstand tegen infecties 
verzwakt is, vooral de weerstand tegen meningokokkeninfecties, 
zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging (ook wel sepsis 
genoemd).
Als u merkt dat het kind een van de tekenen of symptomen heeft 
die op deze kaart worden vermeld en die kunnen wijzen op een 
ernstige infectie, bel dan onmiddellijk zijn of haar arts.

Een meningokokkeninfectie kan in minder dan 4 uur tijd 
levensbedreigend worden.
Als zich ÉÉN teken of symptoom voordoet, raadpleeg dan 
onmiddellijk een arts.

Naam van de patiënt: 

Contactgegevens van de ouder/voogd: 

Naam van de arts: 

Contactgegevens van de arts: 
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This educational material corresponds to EU RMP v3.0: ULT_PNH/aHUS_EURMP3.0_PARBRO_EU_v1.0-09222021

Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

VOOR OUDERS/VOOGDEN

ALS UW KIND TEKENEN OF SYMPTOMEN VAN EEN 
MENINGOKOKKENINFECTIE OF SEPSIS VERTOONT, 
NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET DE ARTS.

Als u de arts van uw kind niet kunt bereiken, ga dan ONMIDDELLIJK 
naar de spoedeisende hulpafdeling en toon de Pediatrische 
veiligheidsinformatiekaart aan het personeel.

U mag de Ravulizumab-behandeling van uw kind niet stoppen zonder 
medisch toezicht. Het onderbreken of beëindigen van de behandeling 
met Ravulizumab kan ervoor zorgen dat de aHUS-symptomen van uw 
kind terugkomen na het stoppen van de behandeling met Ravulizumab.
Als u van plan bent de behandeling met Ravulizumab te stoppen, moet 
u van tevoren met de arts van uw kind de mogelijke bijwerkingen en 
risico's bespreken.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe
informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.
Neem contact op met de arts van uw kind als uw kind last krijgt van
bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U
kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb,
website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer
informatie over de veiligheid van dit medicijn.

U kunt extra materiaal opvragen via uw behandelend arts of via
customeroperationsEU@alexion.com.
Deze informatie is ook terug te vinden op https://alexion.com/
documents/netherlands_ultomiris_PARBRO. 
Lees de bijsluiter voor meer informatie over dit medicijn. Ga met vragen 
over dit medicijn naar uw arts of apotheker.
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Version number: V1
Date: 06/2021
This educational material corresponds to EU RMP v2.0: ULT_aHUS_EURMP2.0_PARBRO_EU_v2.0-17SEP2020

Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

VOOR OUDERS/VOOGDEN

ALS UW KIND TEKENEN OF SYMPTOMEN VAN EEN 
MENINGOKOKKENINFECTIE OF SEPSIS VERTOONT, 
NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET DE ARTS.

Als u de arts van uw kind niet kunt bereiken, ga dan ONMIDDELLIJK 
naar de spoedeisende hulpafdeling en toon de Pediatrische 
veiligheidsinformatiekaart aan het personeel.

U mag de Ravulizumab-behandeling van uw kind niet stoppen zonder 
medisch toezicht. Het onderbreken of beëindigen van de behandeling 
met Ravulizumab kan ervoor zorgen dat de aHUS-symptomen van uw 
kind terugkomen na het stoppen van de behandeling met Ravulizumab.
Als u van plan bent de behandeling met Ravulizumab te stoppen, moet 
u van tevoren met de arts van uw kind de mogelijke bijwerkingen en 
risico's bespreken.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe
informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.
Neem contact op met de arts van uw kind als uw kind last krijgt van
bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U
kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb,
website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer
informatie over de veiligheid van dit medicijn.

U kunt extra materiaal opvragen via uw behandelend arts of via
customeroperationsEU@alexion.com.
Deze informatie is ook terug te vinden op https://alexion.com/
documents/netherlands_ultomiris_PARBRO. 
Lees de bijsluiter voor meer informatie over dit medicijn. Ga met vragen 
over dit medicijn naar uw arts of apotheker.
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Version number: V1
Date: 06/2021
This educational material corresponds to EU RMP v2.0: ULT_aHUS_EURMP2.0_PARBRO_EU_v2.0-17SEP2020

Zie de Ravulizumab patiëntenbijsluiter, inclusief informatie over ernstige meningokokkeninfectie.

VOOR OUDERS/VOOGDEN

ALS UW KIND TEKENEN OF SYMPTOMEN VAN EEN 
MENINGOKOKKENINFECTIE OF SEPSIS VERTOONT, 
NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET HUN ARTS.

Als u de arts van uw kind niet kunt bereiken, ga dan ONMIDDELLIJK 
naar de spoedeisende hulpafdeling en toon de Pediatrische 
veiligheidsinformatiekaart aan het personeel.

U mag de Ravulizumab-behandeling van uw kind niet stoppen zonder 
medisch toezicht. Het onderbreken of beëindigen van de behandeling 
met Ravulizumab kan ervoor zorgen dat de aHUS-symptomen van uw 
kind terugkomen na het stoppen van de behandeling met Ravulizumab.
Als u van plan bent de behandeling met Ravulizumab te stoppen, moet 
u vop voorhand de mogelijke bijwerkingen en risico's bespreken met
de arts van uw kind.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe 
informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.
Neem contact op met de arts van uw kind als uw kind last krijgt van 
bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U 
kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, 
website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer 
informatie over de veiligheid van dit medicijn.

U kunt extra materiaal opvragen via uw behandelend arts of via 
customeroperationsEU@alexion.com.
Deze informatie is ook terug te vinden op https://alexion.com/
documents/netherlands_ultomiris_PARBRO. 
Lees de bijsluiter voor meer informatie over dit medicijn. Ga met vragen 
over dit medicijn naar uw arts of apotheker.
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).



aRMM versie 06/2021 – V2

Ravulizumab - Concentraat voor oplossing voor infusie

PATIËNTENKAART

! 

Patiënten behandeld met Ravulizumab 

moeten deze kaart altijd bij zich hebben. Toon 

deze kaart aan elke gezondheidsbeoefenaar 

die u raadpleegt. 

Ravulizumab kan ertoe leiden dat uw immuunsysteem 

minder goed infecties kan bestrijden, in het bijzonder 

meningokokkeninfecties, die onmiddellijk medische 

behandeling vereisen.  

Als u één van de volgende symptomen hebt, moet u 

onmiddellijk uw arts bellen of dringend medische hulp 

zoeken, bij voorkeur op de dienst spoedgevallen van een 

groot ziekenhuis: 

• Hoofdpijn met misselijkheid of braken

• Hoofdpijn en koorts

• Hoofdpijn met een stijve nek of rug

• Koorts

• Koorts en huiduitslag

• Verwardheid

• Hevige spierpijn in combinatie met griepachtige symptomen

• Gevoeligheid voor licht

Zoek onmiddellijk medische hulp als u 
één van deze tekenen of symptomen 
hebt en toon deze kaart. 

Houd deze kaart steeds bij u tijdens en tot 8 maanden na 

uw laatste dosis Ravulizumab. Uw risico op 

meningokokkeninfectie kan blijven bestaan tot meerdere 

maanden na uw laatste dosis Ravulizumab. 



PATIËNTENKAART

Informatie voor de gezondheidsbeoefenaar 

Deze patiënt heeft Ravulizumab 

behandeling voorgeschreven gekregen, 

waardoor de patiënt vatbaarder is voor een 

meningokokkeninfectie (Neisseria 

meningitidis) of andere infecties.  

• Meningokokkeninfecties kunnen snel levensbedreigend of

fataal worden als ze niet tijdig worden herkend en

behandeld.

• Evalueer onmiddellijk als een infectie wordt vermoed en

behandel, indien nodig, met geschikte antibiotica.

• Neem zo snel mogelijk contact op met de behandelende

arts (zie hieronder).

Raadpleeg voor meer informatie over Ravulizumab de 

Samenvatting van de Kenmerken van het Product. 

Bel bij vragen over de veiligheid het nummer +32 (0)2 548 

3667, of stuur een e-mail naar MedInfo.EMEA@alexion.com. 

Naam van de patiënt 

Behandelend ziekenhuis  

Naam van de arts  

Telefoonnummer 

! 

mailto:MedInfo.EMEA@alexion.com
mailto:MedInfo.EMEA@alexion.com


 
 

Ravulizumab is distributed via a controlled distribution system to meet requirements established by the Regulatory 

Authority, namely the European Medicine Agency (EMA). EMA has requested that Alexion “ensure that (…) drug 

distribution will only be possible after written confirmation that the patient received/will receive meningococcal 

vaccination and/or antibiotic prophylaxis.” 

Therefore, for each new patient, the healthcare professional should provide the Alexion local representative with a 

completed vaccination and/or prophylactic antibiotics certificate. Alexion will then provide the hospital pharmacy with a 

unique code that is requested for any further orders for that same patient.  

However, if, for logistic reasons, it is not possible to provide Alexion with individual certificates and order on individual 

patient codes, in order to allow the processing of your order, please fulfill and acknowledge the following 

general confirmation upon HCP responsibility that the patient(s) received/will receive meningococcal 

vaccination and/or antibiotic prophylaxis. In this case, this general confirmation is mandatory for each order 

placement. 

================================================================================================= 

I, the undersigned, _____________________________________________, hereby undertake to ensure or confirm 

that all ravulizumab vials with order reference no ______________are intended to patients for whom:  

• Ravulizumab treatment is explained and all necessary information is delivered, including the “Patient Card” and 

relevant educational materials before initiating the treatment.  

In case additional educational materials are needed, please tick the box and indicate number of materials for 

Alexion to send:  

☐ Number:     _________   

• In addition, I ensure that patients receive a vaccination against meningococcal infection, preferably against 

serotypes A, B, C, Y, W 135 at least 2 weeks prior to administration of the 1st dose of ravulizumab.  

If patients received a vaccination less than 2 weeks prior to administration of the 1st dose of ravulizumab she/he 

will receive prophylactic antibiotics from at least the 1st day of ravulizumab treatment and until 2 weeks after the 

vaccination against meningococcal infection. 

If vaccination is contra-indicated, patients receive prophylactic antibiotics from at least the 1st day of ravulizumab 

treatment and until 2 weeks after the patient has been vaccinated (e.g., young children or when vaccination may 

further activate complement and may increase the signs and symptoms of the underlying complement-mediated 

disease). 

Qualification of the signatory:   ☐ Physician               ☐ Pharmacist  

Hospital Name:  _________________________              

Signatory Name:  _______________________        

Signature:  _______________________              Date:  _______________________ 

Ravulizumab 300 mg/3 ml, concentrate of solution for infusion 

Ravulizumab 1100 mg/11 ml, concentrate of solution for infusion 

Mandatory form to proceed with your order  

This form must be completed and provided to Alexion Pharma Netherlands 

 before any shipment can be made : CustomerOperationsEU@alexion.com  

mailto:CustomerOperationsEU@alexion.com


Ravulizumab Certificate of Vaccination Netherlands Version 2.0 - June 2021

CERTIFICATE : vaccination and/or prophylactic antibiotics 
This form must be completed and provided to Alexion before initiation of therapy with 

Ravulizumab 300 mg/3 ml, Concentrate of Solution for Infusion 

Ravulizumab 1100 mg/11 ml, Concentrate of Solution for Infusion 

(as requested by European Medicines Agency)

This is mandatory before any shipment can be made.
TO BE IMMEDIATELY TRANSMITTED VIA EMAIL AS A SCANNED PDF

To:     ALEXION Pharma Netherlands Date: 
Email: CustomerOperationsEU@alexion.com            (dd/mm/yyyy)

Phone: +353 1 254 64 44 
Name of Prescriber: 

Hospital:  Phone N°: 

Address:  Fax N°:  

City:   Country:  Email:  

Information on Patient: Birth year (and month):  _______/__________( mm/yyyy)

Indication:     ☐ PNH      ☐ aHUS    ☐ Other (please specify) ………………..

The patient is/is to be included in the disease registry:     ☐   Yes      ☐   No  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commitment 
I, the undersigned,    , hereby undertake to ensure or confirm that:

I must explain Ravulizumab treatment to the patient/parent(s)/legal guardian(s) and I must deliver to the 
patient/parent(s)/legal guardian(s) all necessary information, including the “Patient Card” and relevant educational materials 
before initiating Ravulizumab treatment.

☐   I am requesting specified educational materials and commit to provide these materials to this patient. 
The Patient (tick as appropriate):
Received a vaccination against meningococcal infection, preferably against serotypes A, B, C, Y, W 135: 

☐   At least 2 weeks prior to administration of the 1st dose of Ravulizumab. 

☐   Less than 2 weeks prior to administration of the 1st dose of Ravulizumab. 

The patient therefore receives prophylactic antibiotics from at least the 1st day of Ravulizumab treatment and until 2 
weeks after the vaccination against meningococcal infection. 

Vaccination date is (dd/mm/yyyy)                                                                               Vaccine(s)_____________________ (optional)

☐   Receives/will receive prophylactic antibiotics from at least the 1st day of Ravulizumab treatment and during the entire 
treatment period because the vaccine is contra-indicated for the patient. 

☐   Receives/will receive prophylactic antibiotics from at least the 1st day of Ravulizumab treatment until 2 weeks after the 
patient can be vaccinated (e.g., young children or when vaccination may further activate complement and may increase 
the signs and symptoms of the underlying complement-mediated disease).

Sincerely, 
Signature: ___________________________________________________Date : _______________ (dd/mm/yyyy)

FOR ALEXION USE ONLY
SAP Reference Code:                                                                                                        will be completed by Alexion.
After the patient is validated by Alexion, a SAP reference code will be allocated by Alexion.  The SAP reference code will need 
to be provided for any further orders.

Ravulizumab Certificate of Vaccination Netherlands Version 2.0 - June 2021

CERTIFICATE : vaccination and/or prophylactic antibiotics 
This form must be completed and provided to Alexion before initiation of therapy with 

Ravulizumab 300 mg/3 ml, Concentrate of Solution for Infusion 

Ravulizumab 1100 mg/11 ml, Concentrate of Solution for Infusion 

(as requested by European Medicines Agency)

This is mandatory before any shipment can be made.
TO BE IMMEDIATELY TRANSMITTED VIA EMAIL AS A SCANNED PDF

To:     ALEXION Pharma Netherlands Date: 
Email: CustomerOperationsEU@alexion.com            (dd/mm/yyyy)

Phone: +353 1 254 64 44 
Name of Prescriber: 

Hospital:  Phone N°: 

Address:  Fax N°:  

City:   Country:  Email:  

Information on Patient: Birth year (and month):  _______/__________( mm/yyyy)

Indication:     ☐ PNH      ☐ aHUS    ☐ Other (please specify) ………………..

The patient is/is to be included in the disease registry:     ☐   Yes      ☐   No  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commitment 
I, the undersigned,    , hereby undertake to ensure or confirm that:

I must explain Ravulizumab treatment to the patient/parent(s)/legal guardian(s) and I must deliver to the 
patient/parent(s)/legal guardian(s) all necessary information, including the “Patient Card” and relevant educational materials 
before initiating Ravulizumab treatment.

☐   I am requesting specified educational materials and commit to provide these materials to this patient. 
The Patient (tick as appropriate):
Received a vaccination against meningococcal infection, preferably against serotypes A, B, C, Y, W 135: 

☐   At least 2 weeks prior to administration of the 1st dose of Ravulizumab. 

☐   Less than 2 weeks prior to administration of the 1st dose of Ravulizumab. 

The patient therefore receives prophylactic antibiotics from at least the 1st day of Ravulizumab treatment and until 2 
weeks after the vaccination against meningococcal infection. 

Vaccination date is (dd/mm/yyyy)                                                                               Vaccine(s)_____________________ (optional)

☐   Receives/will receive prophylactic antibiotics from at least the 1st day of Ravulizumab treatment and during the entire 
treatment period because the vaccine is contra-indicated for the patient. 

☐   Receives/will receive prophylactic antibiotics from at least the 1st day of Ravulizumab treatment until 2 weeks after the 
patient can be vaccinated (e.g., young children or when vaccination may further activate complement and may increase 
the signs and symptoms of the underlying complement-mediated disease).

Sincerely, 
Signature: ___________________________________________________Date : _______________ (dd/mm/yyyy)

FOR ALEXION USE ONLY
SAP Reference Code:                                                                                                        will be completed by Alexion.
After the patient is validated by Alexion, a SAP reference code will be allocated by Alexion.  The SAP reference code will need 
to be provided for any further orders.




